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Изменение 1
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 a (нов) 

Проектостановище Изменение

-1а. като взе предвид съобщението на 
Комисията до Европейския 
парламент, Съвета , Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите, озаглавено 
„Политика на сближаване:
Стратегически доклад за 2010 г. 
относно изпълнението на програмите 
за периода 2007–2013 г.” (COM (2010) 
110);

Or. en

Изменение 2
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

-1б. като взе предвид Регламент № 
1083/2006 на Съвета от 11 юли 2006 г. 
за определяне на общи разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален фонд 
и Кохезионния фонд;

Or. en

Изменение 3
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 в (нов) 
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Проектостановище Изменение

-1в. като взе предвид съобщението на 
Комисията, озаглавено „Европа 2020 –
Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж” 
(COM (2010) 2020);

Or. en

Изменение 4
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 г (нов) 

Проектостановище Изменение

-1г. като взе предвид заключенията на 
Стратегическия доклад на 
Комисията за 2010 г. относно 
изпълнението на програмите в 
областта на политиката на 
сближаване, приет на 3023-то 
заседание на Съвета по външни 
работи, състояло се в Люксембург на 
14 юни 2010 г.;

Or. en

Изменение 5
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 д (нов) 

Проектостановище Изменение

-1д. като взе предвид член 174 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз относно 
разработването на инициативи, 
които водят до укрепването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване на 
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Съюза;

Or. en

Изменение 6
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 e (нов) 

Проектостановище Изменение

-1е. като има предвид, че 
насърчаването на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване и солидарността сред 
държавите-членки е една от 
основните цели на ЕС, както се 
посочва в член 3 от Договора за 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 7
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 ж (нов) 

Проектостановище Изменение

-1ж. като има предвид, че е 
необходимо политиката на 
сближаване да бъде ефективен и 
ефикасен инструмент за отговор на 
социално-икономическите 
предизвикателства, породени от 
финансовата криза, и за намаляване 
на различията в равнищата на 
развитие на европейските региони;

Or. en
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Изменение 8
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 з 

Проектостановище Изменение

-1з. като има предвид, че политиката 
на сближаване играе основна роля по 
пътя към пълно постигане на целите 
на Европа 2020, по-специално в 
областта на трудовата заетост и 
социалните въпроси, на всички 
равнища на управление и във всички 
географски райони;

Or. en

Изменение 9
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф -1 и 

Проектостановище Изменение

-1и. като има предвид, че 
Европейският социален фонд (ЕСФ) 
следва да гарантира пълна заетост и 
възможности за работни места, 
като наред с другото насърчава 
интеграцията на работниците на 
пазара на труда и засилва социалното 
приобщаване;

Or. en

Изменение 10
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 1 
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Проектостановище Изменение

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007–2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение 
на създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007—2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
бъдещите доклади на Комисията 
следва да предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на политиката на сближаване върху 
възстановяването на европейската 
икономика, по-специално по 
отношение на създаването на нови 
работни места, намаляването на 
социално-икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;

Or. en

Изменение 11
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007–2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007–2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия, 
която промени драматично 
икономическите условия в ЕС, доведе 
до увеличаване на безработицата, 
спад в икономическия растеж и 
влошаване на бизнес-средата,
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
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подобряването на човешкия капитал; на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;

Or. en

Изменение 12
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007—2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007—2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал; 
изразява съжаление, че включването 
на социалното измерение на пола при 
изготвяне на бюджета не се прилага 
удовлетворително от държавите-
членки, а при оценяването на това 
прилагане Комисията също 
пренебрегва интеграцията в 
различните политики на въпросите 
за равенството между половете; 
подчертава, че включването на 
социалното измерение на пола при 
изготвяне на бюджета може да 
гарантира целесъобразното 
използване на средствата, като по 
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този начин се допринесе основно за
равенството между половете;

Or. de

Изменение 13
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007–2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;

1. приветства стратегическия доклад на 
Комисията относно изпълнението на 
програмите на политиката на 
сближаване, съфинансирани от 
структурните фондове (2007–2013 г.) 
(COM(2010)110); счита обаче, че след 
световната икономическа рецесия 
докладът на Комисията следва да 
предоставя по-обстойна и 
актуализирана оценка на въздействието 
на подбраните проекти по отношение на 
създаването на нови работни места, 
намаляването на социално-
икономическите неравенства, 
засилването на социалното включване и 
подобряването на човешкия капитал;
счита, че въвеждането на по-добър 
мониторинг и система за оценяване е 
от съществено значение за 
преминаването към по-стратегически 
и насочен към резултатите подход 
към политиката на сближаване;

Or. en

Изменение 14
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 1 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

1а. изразява очакването си, че 
ефективните и подлежащи на 
количествена оценка инициативи на 
държавите-членки, финансирани от 
ЕСФ, ще допринесат за постигането 
на целта за премахване на бедността 
на Стратегията ЕС 2020;

Or. en

Изменение 15
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 1 б (нов) 

Проектостановище Изменение

1б. призовава Комисията да въведе в 
бъдещите си доклади препратка към 
взаимодействието и допълняемостта 
на структурните фондове, както и 
към тяхното взаимодействие с 
другите финансови инструменти на 
ЕС;

Or. en

Изменение 16
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. приветства отбелязания вече 
напредък в изпълнението на проектите, 
относими към насоките за „Повече и по-
добри работни места“; силно 
препоръчва обаче мобилизирането на 
средства за постигане на целта за
намаляване на бедността в рамките на 

2. приветства отбелязания вече 
напредък в изпълнението на проектите, 
относими към насоките за „Повече и по-
добри работни места“; силно 
препоръчва обаче цялото необходимо 
финансиране да бъде мобилизирано 
възможно най-бързо и да бъде 
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стратегията Европа 2020 да бъде 
определено за приоритет;

разпределено ефективно за постигане 
на намаляване на бедността, ресурсно 
ефективна и конкурентна икономика, 
включително икономика на растежа 
и високата трудова заетост, 
осигуряваща социално и 
териториално сближаване –
приоритетни цели в рамките на 
стратегията ЕС 2020;

Or. en

Изменение 17
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. приветства отбелязания вече 
напредък в изпълнението на проектите, 
относими към насоките за „Повече и по-
добри работни места“; силно 
препоръчва обаче мобилизирането на 
средства за постигане на целта за 
намаляване на бедността в рамките 
на стратегията Европа 2020 да бъде 
определено за приоритет;

2. предвид икономическата криза и 
нарастващия брой на безработните 
приветства отбелязания вече напредък в 
изпълнението на проектите, относими 
към насоките за „Повече и по-добри 
работни места“; силно препоръчва обаче 
на Комисията въвеждането на 
такива методи на сътрудничество с 
държавите-членки, които улесняват 
усвояването на средствата по 
структурните програми;

Or. pl

Изменение 18
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. приветства отбелязания вече 
напредък в изпълнението на проектите, 
относими към насоките за „Повече и по-
добри работни места“; силно 

2. приветства отбелязания вече 
напредък в изпълнението на проектите, 
относими към насоките за „Повече и по-
добри работни места“; силно 
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препоръчва обаче мобилизирането на 
средства за постигане на целта за 
намаляване на бедността в рамките 
на стратегията Европа 2020 да бъде 
определено за приоритет;

препоръчва обаче мобилизирането на 
средства за постигане на стратегията 
Европа 2020 и нейните цели, по-
специално в областта на заетостта 
и социалните въпроси, да бъде 
определено за приоритет с цел да се 
засили растежът и 
производителността и да се 
подобрят резултатите в областта на 
заетостта в Европа;

Or. en

Изменение 19
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. изразява съжаление, че при 
прилагането на програмите 
държавите-членки са прехвърляли 
средства в полза на ЕФРР и във вреда 
на ЕСФ; изразява съжаление, че това 
де факто означава, че по-малко 
средства по ЕСФ стигат до 
гражданите и следователно се 
намалява видимостта на 
ангажимента на ЕС за една социална 
Европа;

Or. de

Изменение 20
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2 б (нов) 

Проектостановище Изменение

2б. подкрепя препоръката на 
Комисията за по-интензивна борба с 
бедността; изтъква във връзка с 
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това, че насърчаването на 
съпътстващи мерки, свързани с 
приоритета за социална интеграция 
(член 3, параграф 1, буква в), подточка 
i) от Регламента за ЕСФ), се е 
доказало като ефективно за 
подкрепата на социалната 
интеграция на хората в особено 
неблагоприятно положение; затова 
призовава такива съпътстващи 
мерки да останат ключов елемент на 
Европейския социален фонд;

Or. de

Изменение 21
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 2 a (нов) 

Проектостановище Изменение

2а. изразява съжаление поради факта, 
че предоставените от Общността 
финансови ресурси по ЕСФ, не се 
използват изцяло;

Or. en

Изменение 22
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните
административни разходи и пречки, 
които препятстват целите на 
провеждане на политиката, що се 
отнася до достъпа до работни места, 
борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че 

3. призовава държавите-членки да 
намалят административни и други 
пречки за изпълнение на 
оперативните програми с цел 
използване на финансовите средства 
без ненужни закъснения;
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дисциплината при разпределението 
на средствата е подобрила 
изпълнението на програмите;

Or. pl

Изменение 23
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;

3. призовава държавите-членки да 
подобрят гъвкавостта на фондовете, 
да опростят процедурите и да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;

Or. en

Изменение 24
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността, по-добрата 
социална интеграция и развитието на 
уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;
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Or. de

Изменение 25
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността, развитието 
на уменията и гарантирането на 
социалното приобщаване; признава, че 
дисциплината при разпределението на 
средствата е подобрила изпълнението на 
програмите; въпреки това подчертава 
необходимостта от операции, 
насочени специално към 
приоритетите, имащи за цел да 
удовлетворят специфичните нужди и 
изисквания на различните региони, 
като винаги се вземат предвид 
съществуващите материални и 
човешки ресурси;

Or. en

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
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на уменията; признава, че 
дисциплината при разпределението на
средствата е подобрила изпълнението 
на програмите;

на уменията; отбелязва, че 
разпределението на средствата може да 
възпрепятства гъвкавото използване 
на средства, по-конкретно по време на 
криза; приветства факта, че 
Комисията за в бъдеще ще основава 
подпомагането по-скоро на насочване, 
отколкото на разпределение;

Or. de

Изменение 27
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че 
дисциплината при разпределението 
на средствата е подобрила 
изпълнението на програмите;

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и 
социалното изключване и развитието 
на уменията; подчертава, че 
регулаторната структура на 
политиката на сближаване следва да 
позволява по-голяма гъвкавост с цел 
да се осигурят по-целенасочени 
действия за микрорегионите и 
селищата в неблагоприятно 
положение;

Or. en

Изменение 28
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;

3. призовава държавите-членки да 
намалят прекомерните административни 
разходи и пречки, които препятстват 
целите на провеждане на политиката, 
що се отнася до достъпа до работни 
места, борбата с бедността и развитието 
на уменията; признава, че дисциплината 
при разпределението на средствата е 
подобрила изпълнението на програмите;
призовава ролята на съответните 
органи да се насочи към предоставяне 
на информация и консултация 
посредством услуги „на едно гише“ 
при необходимост, както и като се 
предоставя на обществеността 
достъп до относимото 
законодателство; призовава в хода на 
проверките, извършвани от 
социалните органи, да се обръща 
особено внимание на това да се 
гарантират процедури, при които се 
изслушват и двете страни; като има 
предвид комплексността на 
трудовото право, призовава също да 
се прибягва по-скоро към диалог, 
отколкото към съдебни производства 
в случаите, в които граждани 
добросъвестно водят спор с органите 
на властта;

Or. fr

Изменение 29
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. изразява съжаление поради факта, 
че във време, когато икономическата 
и финансова криза изостря 
социалните неравенства, 
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предоставянето на структурни 
фондове на държавите-членки 
намалява;

Or. pt

Изменение 30
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. отбелязва, че ЕСФ бе създаден с 
цел да бъдат намалени различията в 
условията на живот между 
държавите-членки и региони на ЕС, за 
да се насърчи икономическото и 
социалното сближаване, и 
настоятелно призовава Комисията да 
представи инициатива за 
преразглеждане на критериите за 
съфинансиране от държавите-
членки, като улесни използването му 
за държавите, които са изправени 
пред най-големи финансови 
затруднения;

Or. pt

Изменение 31
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 а (нов) 

Проектостановище Изменение

3а. подчертава важността на 
подобряването на инфраструктурата 
и услугите за микрорегионите в 
неблагоприятно положение с висока 
концентрация на т.нар. социално 
маргинализирано население (напр. 
роми), както и на финансовата им 
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достъпност;

Or. en

Изменение 32
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. подчертава, че ролята на 
местните подходи за развитие в 
рамките на политиката на 
сближаване следва да бъде засилена, 
като се подкрепи активното 
включване в областта на заетостта 
и образованието, разработят се 
дългосрочни, комплексни програми, 
изграждани постепенно, стъпка по 
стъпка, за възстановяване на 
изостанали селски и градски райони с 
висока концентрация на социално 
маргинализирано население (напр. 
роми) и се въведат нови условия за 
липса на дискриминация и за 
премахване на сегрегацията;

Or. en

Изменение 33
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на 
възможностите на европейските 
граждани да бъдат подходящи за 
наемане на работа и приспособими, 
както и за създаване на условия за 

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността и да подобри имиджа на 
Европейския социален фонд, като го 
направи по-достъпен, с оглед да му се 
отпуснат повече средства за 
разширяване на достъпа до пазара на 
труда чрез ефективно прилагане на 
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устойчиво развитие; обучението през целия живот, за да се 
даде възможност на хората да се 
приспособят към промените в 
търсенето на работна ръка в ерата 
на глобализацията и 
компютризацията на труда, за 
въвеждане на гъвкаво работно време и 
насърчаване на работата на непълно 
работно време и дистанционната 
работа като средства за включване на 
повече хора в трудовия пазар, за 
създаване на условия за устойчиво 
развитие и за придаване на същност на 
понятието „социална Европа“, като 
същевременно се обръща внимание на 
положението на хората с 
увреждания;

Or. fr

Изменение 34
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да се 
интегрират и да участват, както и за 
създаване на условия за устойчиво 
развитие;

Or. de

Изменение 35
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 4 
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Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат  по-
подходящи за наемане на работа и по-
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

Or. de

Изменение 36
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани, със 
специално внимание към хората в 
най-неблагоприятно положение (по-
специално ромите и хората с 
увреждания), да бъдат подходящи за 
наемане на работа и приспособими, 
както и за създаване на условия за 
устойчиво развитие;

Or. en

Изменение 37
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 



PE452.783v01-00 22/33 AM\839148BG.doc

BG

на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчив растеж и 
икономическо и социално сближаване;

Or. pt

Изменение 38
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;
припомня, че ефективността на ЕСФ 
зависи от неговия капацитет да се 
адаптира към местните проблеми и 
специфичните териториални 
изисквания; подчертава важността 
на продължаващото през целия 
живот професионално обучение за 
всички служители на ЕСФ;

Or. en

Изменение 39
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален 
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 

4. призовава Комисията да увеличи 
ефективността на Европейския социален
фонд за гарантиране на възможностите 
на европейските граждани да бъдат 
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подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за устойчиво развитие;

подходящи за наемане на работа и 
приспособими, както и за създаване на 
условия за интелигентно, устойчиво и 
приобщаващо развитие; във връзка с 
това призовава Комисията и 
държавите-членки да осигурят силно 
взаимодействие между 
структурните фондове и 
съответните европейски политики, 
както и да насърчават проекти, 
които отговарят на търсенето на 
пазара на труда;

Or. en

Изменение 40
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 4 a (нов) 

Проектостановище Изменение

4а. настоятелно призовава 
държавите-членки да засилят своя 
фокус върху образованието и 
обучението на работниците, 
насочено към висококачествени и 
ориентирани към бъдещето работни 
места в общество, основано на 
знанието;

Or. en

Изменение 41
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията 

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент, имащ за цел постигане на 
заетост и възможности за работни 
места, насърчаване на 
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да увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, 
както и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;

приспособяването на уменията на 
работниците към изискванията на 
пазара на труда, подобряване на 
интеграцията на пазара на труда и 
укрепване на социалното приобщаване, 
призовава Комисията да увеличи 
потенциала на ЕСФ като съществен 
компонент от политиката на 
сближаване, да подобри неговата 
гъвкавост, както и да опрости и 
хармонизира процедурите, 
последващите действия и контрола;
призовава Комисията да осигури 
максимална допълняемост и 
взаимодействие между ЕСФ и ЕФРР, 
както и с другите финансови 
инструменти;

Or. en

Изменение 42
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, 
както и да опрости процедурите,
последващите действия и контрола;

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността 
чрез намиране на работа за хората и 
за преодоляване на социалното 
изключване и безработицата, призовава 
Комисията да увеличи потенциала на 
ЕСФ и финансовата му независимост в 
перспективата за икономическо и 
социално сближаване и да го направи 
по-гъвкав, за да даде отговор на 
текущите и бъдещите 
предизвикателства в сферата на 
труда, както и да опрости процедурите 
и контрола и да следи по-ефективно 
текущите проекти;

Or. fr
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Изменение 43
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване, 
неравенството между половете, 
социалната дискриминация (срещу 
хора с увреждания, мигранти, 
възрастни хора и т.н.) и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола, 
като се отчита устойчивото в 
социален план развитие;

Or. pt

Изменение 44
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да преразгледа и опрости 
процедурите, мониторинга, 
последващите действия и контрола;
призовава за въвеждане на нови 
условия на липса на дискриминация и 
премахване на сегрегацията  сцел да 
се осигури подкрепа за хората, които 
най-много се нуждаят от нея, като 
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също така ромските общности бъдат 
определени като изрична, но не 
единствена целева група;

Or. en

Изменение 45
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости управлението на 
проектите и да подобри последващите 
действия и контрола; подчертава 
положителния опит, натрупан от 
организаторите на проекти с общи 
безвъзмездни средства, и приветства 
положителната оценка на общите 
безвъзмездни средства в доклада на 
Ecosoc относно ефикасното 
партньорство Jan Olsson, ECO/258);

Or. de

Изменение 46
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 

Проектостановище Изменение

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 

5. като има предвид, че ЕСФ е основен 
инструмент за борба срещу бедността, 
социалното изключване и 
безработицата, призовава Комисията да 
увеличи потенциала, финансовата 
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независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;

независимост и гъвкавост на ЕСФ, както 
и да опрости процедурите, 
последващите действия и контрола;
подчертава ролята на ЕСФ за 
засилването на измерениетона 
социалната интеграция; подчертава 
необходимостта от по-прозрачни 
политики на ЕСФ при 
разпределянето на средствата и 
подробна оценка и контрол на 
постигнатите реални резултати по 
отношение на заетостта;

Or. en

Изменение 47
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. признава ролята на ЕСФ за 
постигане на социалните цели и 
изисква от Комисията да насърчава 
по-нататъшното сближаване и 
връзките между ЕСФ и различните 
рамкови програми, като EQUAL и 
„Европа за гражданите”, с оглед 
създаването на по-добра координация 
и сътрудничество между различните 
инструменти на политиките на ЕС;

Or. en

Изменение 48
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. счита, че ЕСФ следва да насърчава 
активното участие на гражданите в 
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обществото и на пазара на труда, 
като създава равни условия за всички;
във връзка с това припомня 
важността на включването на 
социалното измерение на пола при 
изготвяне на бюджета за подобряване 
на човешките ресурси и капитала, 
което представлява важна 
предпоставка за конкурентната 
икономика, основаваща се на 
знанието;

Or. en

Изменение 49
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 5 в (нов) 

Проектостановище Изменение

5в. призовава държавите-членки да 
използват по-добре ресурсите и да 
подобрят капацитета на местните и 
регионалните органи, по-специално на 
НПО и МСП, за икономическо, 
социално и териториално развитие;

Or. en

Изменение 50
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5a. приветства факта, че 
стратегическият доклад (COM 
(2010)110) акцентира повече върху 
основаното на резултати прилагане 
на структурните фондове; подкрепя 
идеите, предлагани от Комисията, 
насочени към наблягане на 
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основаното на резултати прилагане 
на структурните фондове и 
създаването на финансови стимули за 
държавите-членки, които постигат 
поставените цели, като по този 
начин се възнаграждава успешното 
прилагане на програмите; приветства 
факта, че това ще помогне да се 
гарантира, че парите са правилно 
насочени към засегнатите хора;

Or. de

Изменение 51
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 5 a (нов) 

Проектостановище Изменение

5а. приветства факта, че над 50% от 
хората, обхванати от програмите на 
ЕСФ, са жени; изразява очакването 
си, Комисията и държавите-членки 
да обърнат по-голямо внимание на 
интеграцията на по-възрастните 
работници на пазара на труда, като 
се има предвид развитието на 
демографските фактори;

Or. en

Изменение 52
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 5 б (нов) 

Проектостановище Изменение

5б. изразява очакване за по-тясно 
сътрудничество между Комисията и 
държавите-членки с цел по-бърза и 
ефективна реакция на промените на 
пазара на труда и изпълнение на 



PE452.783v01-00 30/33 AM\839148BG.doc

BG

необходимите мерки, ориентирани 
към резултатите;

Or. en

Изменение 53
Danuta Jazłowiecka

Проектостановище
Параграф 5 в (нов) 

Проектостановище Изменение

5в. приветства факта, че ЕСФ 
предостави подходяща подкрепа за 
изпълнение на реформите на пазара 
на труда и се доказа като ефективен 
инструмент, който допринася за 
преминаване от пасивни към активни 
и дори превантивни политики за 
пазара на труда; призовава 
държавите-членки да продължават 
структурните реформи, които ще 
предпазят пазара на труда от 
потенциални бъдещи кризи;

Or. en

Изменение 54
Antigoni Papadopoulou

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да насърчи 
наблюдението на напредъка, като 
засили широкото използване на основни 
показатели в националните 
стратегически доклади; подчертава 
потребността от изясняване на всички 
национални постижения в провеждането 
на политиката, що се отнася до 
създаването на работни места, 
насърчаването на равните възможности 

6. призовава Комисията да насърчи 
наблюдението на напредъка, като 
засили широкото използване на основни 
показатели в националните 
стратегически доклади; подчертава 
необходимостта, Комисията да 
поиска от държавите-членки да 
представят подходящи качествени, 
както и количествено измерими 
елементи относно изпълнението на 
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и социалното включване за всички 
уязвими групи.

програмите на политиката на 
сближаване; подчертава потребността 
от изясняване на всички национални 
постижения в провеждането на 
политиката, що се отнася до създаването 
на работни места, насърчаването на 
равните възможности и социалното 
включване за всички уязвими групи.

Or. en

Изменение 55
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава Комисията да насърчи 
наблюдението на напредъка, като 
засили широкото използване на основни
показатели в националните 
стратегически доклади; подчертава 
потребността от изясняване на всички 
национални постижения в провеждането
на политиката, що се отнася до 
създаването на работни места, 
насърчаването на равните възможности 
и социалното включване за всички 
уязвими групи.

6. призовава Комисията да насърчи 
наблюдението на напредъка, като 
засили широкото използване на 
предварително определен набор от 
ясни и измерими цели и показатели за 
резултатите в националните 
стратегически доклади, като 
показателите трябва да предполагат 
ясно тълкуване и статистическо 
валидиране и да се събират и 
публикуват редовно; подчертава 
потребността от изясняване на всички 
национални постижения в провеждането 
на политиката, що се отнася до 
създаването на работни места, 
насърчаването на равните възможности 
и социалното включване за всички 
уязвими групи;

Or. en

Изменение 56
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

6а. счита, че политиката на 
сближаване не трябва да се разглежда 
само като инструмент за постигане 
на целите на други секторни 
политики, тъй като тя представлява 
общностна политика с висока 
добавена стойност, която има свое 
собствено основание за съществуване: 
икономическото и социалното 
сближаване;

Or. pt

Изменение 57
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 6 б (нов) 

Проектостановище Изменение

6б. призовава Комисията да извърши 
задълбочен анализ на въздействието, 
което имат изпълнението на Пакта 
за стабилност и растеж, еврото и 
либерализирането на вътрешните и 
международните пазари върху 
политиката на сближаване и 
конвергенция, по-специално по 
отношение на микропредприятията 
и МСП във всяка от държавите-
членки;

Or. pt

Изменение 58
Filiz Hakaeva Hyusmenova

Проектостановище
Параграф 6 а (нов) 
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Проектостановище Изменение

6 а. Призовава Комисията да 
насърчава в по-голяма степен 
интегрираното и съгласувано 
използване от държавите-членки на 
различните финансови инструменти 
на политиката на сближаване с оглед 
по-висока ефективност, основана на 
допълняемост на действията, 
насочени към постигането на 
приоритета социално приобщаване.

Or. bg

Изменение 59
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6 a (нов) 

Проектостановище Изменение

6а. призовава за редовен политически 
дебат с цел подобряване на 
прозрачността, отчетността и 
оценката на резултатите от 
политиката на сближаване.

Or. en


