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Изменение 1
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид член 2 от Договора 
за Европейския съюз (ДЕС) и член 3, 
параграф 3, втора алинея от ДЕС, 
който подчертава равенството 
между жените и мъжете като 
основен принцип на Европейския съюз 
и негова цел,

Or. en

Изменение 2
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 a (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид съобщението на 
Комисията, озаглавено „ЕВРОПА 
2020 – Стратегия за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж” 
(COM (2010) 2020), и неговите цели и 
водещи инициативи,

Or. en

Изменение 3
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 б (ново)
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Проектостановище Изменение

- като взе предвид съобщението на 
Комисията „Европейската 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално 
сближаване“ (COM(2010)758),

Or. en

Изменение 4
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 в (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид Конвенцията на 
ООН за правата на хората с 
увреждания и нейното влизане в сила 
на 21.1.2011 г. съгласно Решение на 
Съвета от 26 ноември 2009 година 
относно сключването от 
Европейската общност на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания (2010/48/EО),

Or. en

Изменение 5
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 г (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид заключенията на 
Съвета от 6 декември 2010 г. 
„Политики за заетост за 
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конкурентна и екологосъобразна 
икономика с ниски въглеродни емисии 
и с ефективно използване на 
ресурсите“,

Or. en

Изменение 6
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 д (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет от 14 юли 2010 г. относно 
„Насърчаване на ефикасни 
партньорства в управлението на 
програми в областта на политиката 
на сближаване въз основа на добрите 
практики от цикъл 2007–2013 г.“ 
(ECO/258),

Or. en

Изменение 7
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 е (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид проучването от 24 
януари 2011 г., публикувано от 
Генерална дирекция „Трудова 
заетост, социални въпроси и равни 
възможности“ на Европейската 
комисия относно „Оценка на 
подкрепата на Европейския социален 
фонд за равенството между 
половете“,
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Or. en

Изменение 8
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Позоваване 1 ж (ново)

Проектостановище Изменение

- като взе предвид работата на 
Европейската общност за 
практическо интегриране на 
измерението на пола в политиките, 
която се финансира от Европейската 
комисия и е посветена на 
интегрирането на измерението на 
пола в програмите по Европейския 
социален фонд,

Or. en

Изменение 9
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област, а именно чрез 
обвързването й със стратегията 
Европа 2020, с обща стратегическа 
рамка, която да очертае целите на 
Европа 2020 по отношение на 
приоритетите за инвестициите;

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област; подчертава, че ЕСФ е 
най-важният инструмент за 
прилагане на социалното измерение 
на стратегията „ЕС 2020“ и че той 
може да допринесе значително за 
изпълнението на основните 
приоритети на тази стратегия, а 
именно заетост, превръщане в 
устойчива икономика, намаляване на 
броя на случаите на отпадане от 
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училище и борба срещу бедността, 
дискриминацията и социалното 
изключване; подчертава, че 
следователно има широк спектър от 
действия и мерки, които трябва да 
бъдат избираеми съгласно ЕСФ, така 
че инструментът да може да 
допринася максимално за 
изпълнението на целите на „ЕС 2020“ 
във всяка държава-членка, като 
намери отговори на различните 
социални ситуации, в които се 
намират хората; подчертава в този 
контекст, че само БВП няма 
възможността да покаже 
изчерпателна и адекватна картина 
на регионалното развитие, тъй като 
пренебрегва съответни социални 
фактори като неравенство в 
доходите и безработица; затова 
призовава за интеграция и оценка на 
допълнителните социални 
показатели в SWOT анализа и за 
необходимостта размерът на приноса 
на ЕСФ да се решава в рамките на 
договора за партньорство за развитие 
и инвестиции;

Or. en

Изменение 10
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на 
политиката в тази област, а именно 
чрез обвързването й със стратегията 
Европа 2020, с обща стратегическа 

1. взема предвид петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване; подчертава, че 
политиката на сближаване е 
политика с хоризонтална 
насоченост, залегнала в Договора за 
функционирането на Европейския 
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рамка, която да очертае целите на 
Европа 2020 по отношение на 
приоритетите за инвестициите;

съюз и не е второстепенна по 
значение в сравнение със стратегията 
Европа 2020;  подчертава, че 
самостоятелната политика на 
сближаване е предпоставка за 
намаляване на несъответствията в 
регионалното развитие и за 
постигане на икономическо, социално 
и териториално сближаване в 
Европейския съюз;

Or. de

Изменение 11
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област, а именно чрез 
обвързването й със стратегията Европа 
2020, с обща стратегическа рамка, която 
да очертае целите на Европа 2020 по 
отношение на приоритетите за 
инвестициите;

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област, а именно чрез 
обвързването й със стратегията Европа 
2020, с обща стратегическа рамка, която 
да очертае целите на Европа 2020 по 
отношение на приоритетите за 
инвестициите; обръща специално 
внимание на факта, че във всички 
държави-членки съществуват групи, 
които са в неравностойно положение 
на пазара на труда, чието положение 
трябва да се подобри чрез използване 
на кохезионните фондове, за да се 
постигне коефициент на заетост от 
75%;

Or. de
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Изменение 12
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област, а именно чрез 
обвързването й със стратегията Европа 
2020, с обща стратегическа рамка, която 
да очертае целите на Европа 2020 по 
отношение на приоритетите за 
инвестициите;

1. приветства петия доклад на 
Комисията относно икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване, в който се предлагат 
ориентации за бъдещето на политиката 
в тази област, а именно чрез 
обвързването й със стратегията Европа 
2020, с обща стратегическа рамка, която 
да очертае целите на Европа 2020 по 
отношение на приоритетите за 
инвестициите; подчертава, че трите 
съставни стълба на стратегията 
2020 (интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж) трябва да се 
допълват;

Or. fr

Изменение 13
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. приветства предложението на 
Европейската комисия да подобри 
координацията между кохезионните 
фондове и Европейския социален фонд 
с помощта на обща стратегическа 
рамка; счита обаче, че е особено 
важно конкретните цели и 
гъвкавостта на отделните фондове 
да не бъдат ограничени на равнището 
на изпълнение и общата 
административна тежест да бъде 
намалена драстично;
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Or. de

Изменение 14
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 1 a (нов)

Проектостановище Изменение

1a. отхвърля налагането на условия 
върху изплащането на средства от 
структурните фондове – по-
специално от ЕСФ – за прилагане на 
стратегията „Европа 2020“ или на 
други политики на ЕС;

Or. de

Изменение 15
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. счита, че общата стратегическа 
рамка е много добър инструмент за 
създаване на връзки с други ключови 
области на политиката на 
Европейския съюз, по-специално с 
интегрираните насоки за растеж и 
заетост;

Or. de

Изменение 16
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до заетост и до 
образование;

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии за необходимото социално и 
екологично преустройство на ЕС и 
изисква приемането на мерки с цел 
определяне и провеждане на борба 
срещу регионалните неравенства, като 
например бедността и социалното 
изключване, достъпа до 
висококачествена заетост, 
намаляването на средното месечно 
работно време и на времето от 
живота, прекарано в работа, до 
образование и свободния достъп до 
висококачествени услуги;

Or. de

Изменение 17
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане 
на борба срещу регионалните 
неравенства, като например достъпа 
до заетост и до образование;

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии, тъй като те са ефективно 
средство за провеждане на борба срещу 
регионалните неравенства и за 
стимулиране на сътрудничеството в 
областите, които обхващат, по-
специално заетостта, образованието 
или обществените услуги; 

Or. es

Изменение 18
Elisabeth Schroedter, Karima Delli
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Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане 
на борба срещу регионалните 
неравенства, като например достъпа 
до заетост и до образование;

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и насърчава Европейската 
комисия и държавите-членки да 
отчитат в по-голяма степен 
териториалното измерение на ЕСФ, 
по-конкретно по отношение на
достъпа до заетост;

Or. en

Изменение 19
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до заетост и до 
образование;

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
особено достъпа до заетост, до 
образование и до първоначално и 
непрекъснато обучение;

Or. fr

Изменение 20
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 2. одобрява намерението да се 
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разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до заетост и до 
образование;

разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до обучение, до 
заетост и до образование;

Or. fr

Изменение 21
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до заетост и до 
образование;

2. одобрява намерението да се 
разработят нови макрорегионални 
стратегии и изисква приемането на 
мерки с цел определяне и провеждане на 
борба срещу регионалните неравенства, 
като например достъпа до заетост и до 
образование, като се обръща 
специално внимание на най-
необлагодетелстваните 
микрорегиони в рамките на 
макрорегионите;

Or. en

Изменение 22
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. посочва, че европейската 
регионална политика е инструмент 
от изключително значение за 
задълбочаване на икономическото и 
социалното сближаване, който 
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позволява на Съюза да предприеме 
мерки за намаляване на регионалните 
неравенства, да насърчава 
действително сближаване и да 
стимулира растежа и 
висококачествената заетост и 
социалния напредък, като бъде също 
така от полза за най-слабо 
развитите региони;

Or. pt

Изменение 23
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2a. настоятелно подчертава, че 
Европейският социален фонд трябва 
да остане част от политиката на 
сближаване; само по този начин 
може да бъдат разработени и 
приложени интегрирани стратегии 
за решаване на икономически и 
социални проблеми;

Or. de

Изменение 24
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изтъква необходимостта 
перспективата за равенството 
между половете да бъде включена в 
разпоредбите и в прилагането на 
всички фондове на Общността, като 
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също така обръща особено внимание 
на ЕСФ, който трябва да разполага с 
достатъчен капацитет, за да 
насърчава политиките за равенство, 
постоянна висококачествена заетост 
и справедливо преразпределяне на 
доходите;

Or. pt

Изменение 25
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. изразява убеждението си, че 
координирането на плановете и 
програмите на регионално, 
национално и европейско равнище се е 
утвърдило като ползотворно и се 
застъпва за запазване на това 
положение;

Or. de

Изменение 26
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. предупреждава, че политиката на 
сближаване и свързаните с нея 
разходи следва да се използват за 
постигането на устойчиво 
икономическо, социално, екологично и 
териториално развитие, а не могат 
просто да бъдат финансов 
инструмент, като по този начин 
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запазва своите цели и избягва 
отрицателните последици за 
икономическото и социалното 
сближаване;

Or. pt

Изменение 27
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 в (нов)

Проектостановище Изменение

2в. подчертава, че съгласуваните цели 
трябва да са специфични за всеки 
фонд и да отговарят на нуждите на 
съответната оперативна програма 
във всеки отделен случай;
противопоставя се решително на 
подразделянето на европейските цели 
без да се вземат предвид конкретните 
дадености и проблеми;

Or. de

Изменение 28
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 г (нов)

Проектостановище Изменение

2г. приветства факта, че в някои 
държави за периода на финансиране 
2007-2013 г. за пръв път бяха 
създадени и на национално равнище 
оперативни програми за ЕСФ, 
обхващащи всички целеви области;

Or. de
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Изменение 29
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 д (нов)

Проектостановище Изменение

2д. подчертава факта, че държавите-
членки и регионите трябва да 
разполагат с достатъчно свобода на 
действие, така че в рамките на 
оперативната програма да 
ориентират своя инструментариум 
от мерки към специфичните за тях 
предизвикателства и към 
дългосрочните си регионални 
стратегии за развитие, като 
отчитат своите национални и 
регионални характеристики;

Or. de

Изменение 30
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 2 e (нов)

Проектостановище Изменение

2е. призовава за рязко увеличаване на 
инвестициите в триъгълника на 
знанието – образование, научни 
изследвания и иновации, тъй като те 
поддържат и повишават 
европейската конкурентоспособност;
във връзка с това приветства факта, 
че в много държави-членки 
инвестициите в триъгълника на 
знанието се извършват вече в 
значителна степен от ЕСФ и ЕФРР;

Or. de
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Изменение 31
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, особено тези, 
подпомагащи младите хора при 
навлизането на пазара на труда, 
борбата срещу безработицата и
насърчаването на професионалната 
преквалификация; изтъква факта,че 
ЕСФ играе важна роля за провеждане 
на борба срещу бедността и за 
укрепването на социалните 
възможности и на социалното 
приобщаване; изтъква, че ЕСФ 
отчасти се прилага в полза за 
уязвимите групи в обществото 
(младите хора, жените, трайно 
безработните лица, етническите 
малцинства, хора с увреждания, 
възрастните лица и лицата, 
отдалечени от пазара на труда);
следователно подчертава 
жизненоважната роля на ЕСФ за 
поддържане на сближаването на 
обществата в Европа;

Or. fr

Изменение 32
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 3
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Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, че държавите-членки 
следва да използват ЕСФ за 
инвестиции в умения, заетост, 
образование и преквалификация и че 
ЕСФ играе важна роля за укрепването 
на социалното приобщаване;

Or. de

Изменение 33
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, както и за социалните 
политики и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване и по тази причина 
призовава за значително завишаване 
на средствата на ЕСФ;

Or. de

Изменение 34
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
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предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, най-вече за 
превантивните и съобразените с 
нуждите на предприятията, и играе 
важна роля за укрепването на 
социалното приобщаване;

Or. de

Изменение 35
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за
осъществяването на напредък във 
всички измерения на социалното 
приобщаване;

Or. en

Изменение 36
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване, по-специално за групите 
в най-неравностойно положение, 
като лицата от ромски произход;
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Or. fr

Изменение 37
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване, което означава, че е 
необходимо отпуснатите му 
средства да бъдат увеличени 
значително;

Or. pt

Изменение 38
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване; в тази връзка изтъква 
необходимостта политиката на 
сближаване да продължи да се 
осъществява;

Or. pl
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Изменение 39
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за целите 
на стратегията „ЕС 2020“, свързани
със заетостта, както и с насоките по 
отношение на заетостта, и играе 
важна роля за укрепването на 
социалното приобщаване; подчертава, 
че за да се свържат целите на „ЕС 
2020“ и насоките за заетостта с 
ЕСФ, по-нататъшната нормативна 
уредба трябва да гарантира, че 
оперативните програми могат да се 
приспособят към насоките за 
заетост без бюрократични усилия;
призовава Комисията, с цел да улесни 
това приспособяване на програмата, 
да установи прости и ефективни 
процедури за сътрудничество между 
политическите отдели и отделите за 
бюджетен контрол;

Or. en

Изменение 40
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване; счита, че за да може да 
се използва по подходящ начин, ЕСФ 
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трябва да се насочи към инвестиране 
в умения, към дейности по обучение 
през целия живот, отчитащо новите 
ключови умения, свързани с 
устойчивото развитие, и към 
професионална преквалификация, към 
плавно функциониране на пазара на 
труда, към създаване на трудови 
възможности и социални условия, 
както и към научни изследвания и 
иновации, за да се улесни преходът 
към устойчива икономика, с цел 
насърчаване на възможностите за 
наемане на работа, 
производителността, растежа, 
справедливо заплащане, качеството 
на живота и заетостта в Европа, и 
последно мерките за борба с 
бедността и постигане на социално 
приобщаване;

Or. it

Изменение 41
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване;

3. поставя акцент върху факта, че ЕСФ 
предоставя ключова подкрепа за 
политиките, свързани с пазара на 
работни места, и играе важна роля за 
укрепването на социалното 
приобщаване; счита, че този 
структурен фонд трябва да бъде 
включен в общата стратегическа 
рамка, без обаче да се променят 
неговите оперативни правила и 
разпоредби; призовава Комисията да 
засили ролята на ЕСФ и да я 
популяризира; 

Or. es
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Изменение 42
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. счита, че е от решаващо значение 
за насърчаването на равните 
възможности да се води борба срещу 
дискриминацията на трудовия пазар, 
независимо дали на основата на пол, 
сексуална ориентация, етнически 
произход, възраст, увреждане или 
местоживеене; отбелязва, че 
увеличаването на процента на 
заетост при жените е съществено за 
постигането на целта за заетост на 
стратегията „ЕС 2020“ и че затова 
пречките пред участието на жените 
на трудовия пазар трябва да бъдат 
напълно преодолени; подчертава, че 
ЕСФ следва да предоставя съответни 
средства за справяне с неравенството 
между половете на трудовия пазар и 
че Европейският фонд за регионално 
развитие трябва да предоставя 
съответно финансиране за 
инфраструктура за полагане на 
грижи;

Or. en

Изменение 43
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава, че икономическата 
криза още повече засили 
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неотложната необходимост от 
мерки в секторите, включени в ЕСФ, 
които по-конкретно да насърчават 
заетостта, професионалната 
преквалификация, социалното 
приобщаване и намаляването на 
бедността;

Or. it

Изменение 44
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати;

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати, 
които измерват преди всичко 
успехите, постигнати в борбата с 
бедността и социалното изключване, 
както и във включването във 
висококачествена заетост;
подчертава, че насочеността към 
постигане на резултати не бива да 
ощетява малките предприемачи и да 
създава нови пречки пред достъпа им 
или да ги излага на рискове;

Or. de

Изменение 45
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 4
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Проектостановище Изменение

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати;

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати, 
свързани пряко с целта на 
финансирането (т. нар. индикатори 
за резултати); счита, че тези цели и 
индикатори следва да бъдат 
дефинирани своевременно и 
еднозначно преди началото на 
предоставянето на средства, така че 
както държавите-членки, така и 
Комисията да могат да се изказват 
по отношение на постигнатите 
резултати;

Or. de

Изменение 46
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че 
за тази цел е необходимо 
предварително определяне на ясни и 
измерими цели и показатели за 
постигнатите резултати;

4. призовава за увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите; призовава за 
предварително определяне на ясни и 
измерими цели и показатели за 
прилагането; счита, че засегнатите 
участници на всички равнища на 
управление трябва да бъдат 
ангажирани в определянето на тези 
цели и показатели; счита, че 
приемането на този подход от тези 
участници е съществено 
предварително условие за неговия 
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успех;

Or. fr

Изменение 47
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати;

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 
тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати;
подкрепя предложението на 
Европейската комисия за подчиняване 
на отпускането на средства по ЕСФ 
на предварителни условия, свързани с 
транспонирането на 
законодателството на ЕС и с целите 
на ЕС, и необходими за успеха на 
мерките по ЕСФ, както и със 
структурните реформи и адекватния 
административен капацитет;

Or. en

Изменение 48
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква увеличаването на 
ефикасността на ЕСФ с действия, които 
да бъдат съсредоточени в по-голяма 
степен върху резултатите, и счита, че за 

4. изисква увеличаването на 
ефикасността и прозрачността на ЕСФ 
с действия, които да бъдат 
съсредоточени в по-голяма степен върху 
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тази цел е необходимо предварително 
определяне на ясни и измерими цели и 
показатели за постигнатите резултати;

резултатите, и счита, че за тази цел е 
необходимо предварително определяне 
на ясни и измерими цели и показатели 
за постигнатите резултати;

Or. pl

Изменение 49
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. подчертава, че и днес безценният 
опит на инициативата на 
Общността EQUAL е от полза, 
особено по отношение на 
съчетаването на местни и 
регионални мерки и обмена на най-
добри практики от целия ЕС; затова 
е на мнение, че дейностите на ЕСФ 
трябва да отчитат този опит, като 
специално се наблегне на следните 
аспекти: участие на целевите групи, 
интеграция на мигрантите, в т.ч. 
търсещите убежище, борба с 
дискриминацията, установяване и 
интегриране на съответните 
политически предизвикателства, 
новаторски и експериментални 
методи, процедури за наднационално 
сътрудничество, както и
администриране под ръководството 
на неправителствени субекти;

Or. en

Изменение 50
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 4 a (нов)
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Проектостановище Изменение

4a. счита, че ефикасността на ЕСФ 
следва да се увеличава преди всичко 
въз основа на стимули, а не на 
санкции;

Or. de

Изменение 51
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. подчертава необходимостта от 
интегриране на измерението на пола 
в политиките и в бюджетирането 
като хоризонтални принципи на 
всички структурни фондове и 
инвестиции; заявява, че затова 
статистическите данни, свързани с 
пола, следва да бъдат предварително 
условие за бъдещото финансиране и 
да бъдат ясно определени в договора за 
партньорство за развитие и 
инвестиции;

Or. en

Изменение 52
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
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способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез 
предоставянето на възможности за
провеждане на обучения през целия 
живот, което да благоприятства
адаптирането на уменията на 
работниците към изискванията на 
пазара на труда;

способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез интегрирането 
на младите хора, създаването на 
достойни работни места и насоки за 
предприемачите; призовава 
Комисията да позволи ЕСФ да 
подкрепи и насърчи провеждането на 
обучения през целия живот;
подчертава, че обучението било то 
първоначално, професионално или 
непрекъснато, подпомага
адаптирането на уменията и на 
квалификациите на работниците към 
изискванията на пазара на труда, което 
представлява абсолютна 
необходимост, като се има предвид 
непрестанно променящото му 
естество;

Or. fr

Изменение 53
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да
благоприятства адаптирането на
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага най-уязвимите за
приобщаването им към пазара на труда, 
а именно чрез предоставянето на
обучения и възможности за провеждане 
на обучения през целия живот, което да
насърчава по-доброто съответствие 
между уменията на хората и 
действителните потребности, така 
че да се осигури достъп до устойчиви 
и качествени работни места;
подчертава неотложната 
необходимост от адекватни средства 
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за мерки, насочени към подобряване на 
училищната успеваемост и достъпа 
до пазара на труда, към борба с 
безработицата, дискриминацията и 
социалното изключване;

Or. en

Изменение 54
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда, като 
прилага целенасочени мерки за борба с 
безработицата сред младежите в ЕС, 
както и чрез програми за подпомагане 
на групи в неравностойно положение, 
като например мигранти, лица с 
увреждания и лица, напуснали 
училището преждевременно;

Or. de

Изменение 55
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 5
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Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на програми за провеждане на обучения 
през целия живот, които предлагат на 
работниците възможности за достъп 
до висококачествена заетост и по 
този начин спомагат за 
отстраняване на явлението 
„работещи бедни“;

Or. de

Изменение 56
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
промените на пазара на труда, така че 
да се насърчи ефективен, приобщаващ 
растеж и осъществяването на една 
Европа, в която 
конкурентоспособността се гради 
върху познанието;

Or. it
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Изменение 57
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез 
предоставянето на възможности за
провеждане на обучения през целия 
живот, което да благоприятства 
адаптирането на уменията на 
работниците към изискванията на 
пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез 
предоставянето на насоки в рамките 
на училищата, които да се основават 
на местните и регионалните 
възможности за намиране на работа 
и провеждането на обучения през 
целия живот, което да благоприятства 
адаптирането на уменията на 
работниците към изискванията на 
пазара на труда;

Or. fr

Изменение 58
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 

5. приканва Комисията да засили
намесата от страна на ЕСФ, насочена 
към насърчаване приобщаването към 
пазара на труда, а именно чрез 
предоставянето на възможности за 
провеждане на обучения през целия 
живот, което да благоприятства 
адаптирането на уменията на 
работниците към изискванията на 
пазара на труда;
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изискванията на пазара на труда;

Or. es

Изменение 59
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ, да направи по-прозрачно 
разпределението на средствата от 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

Or. de

Изменение 60
Heinz K. Becker

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
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благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците и 
предприятията към изискванията на 
пазара на труда;

Or. de

Изменение 61
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;

5. приканва Комисията да подобри 
видимостта на намесата от страна на 
ЕСФ и да го направи по-достъпен и 
способен в по-голяма степен да 
подпомага приобщаването към пазара 
на труда, а именно чрез предоставянето 
на възможности за провеждане на 
обучения през целия живот, което да 
благоприятства адаптирането на 
уменията на работниците към 
изискванията на пазара на труда;
подчертава необходимостта от 
предоставяне на адаптирана към 
потребностите на най-уязвимите 
групи помощ за подобряване на 
техните възможности за наемане на 
работа;

Or. en

Изменение 62
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. призовава за всеобхватно 
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отчитане на опита на социалните 
партньори, преди всичко на 
професионалните съюзи и социалните 
НПО, както и за задължителното 
включване на този опит във всички 
фази на планирането, прилагането и 
оценката на ЕСФ и на другите 
структурни фондове;

Or. de

Изменение 63
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че ЕСФ е от ключово 
значение за политиката на 
сближаване и има потенциал за 
увеличаване на своя принос за целите 
на „Европа 2020“, включително в 
областта на устойчивия растеж, 
чрез предоставяне на подкрепа за 
МСП за създаване на екологосъобразни 
работни места;

Or. en

Изменение 64
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. отхвърля определянето на 
показатели за въздействието, тъй 
като действителното въздействие 
настъпва често едва значително 
време след като е приключило 
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прилагането на мерките и по тази 
причина е трудно измеримо;

Or. de

Изменение 65
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5 в (нов)

Проектостановище Изменение

5в. отхвърля налагането на санкции 
за непостигане на целите, при което 
се съкращават средствата, тъй като 
това би могло да доведе до поставяне 
на нереално ниски цели или до вземане 
на решения да не се подпомагат групи, 
изложени на риск; изтъква, че при 
подпомагането от ЕСФ съществува 
например конкретната опасност, 
мерките за социално включване да 
бъдат насочени само към групи, при 
които съществува голяма вероятност 
за постигане на интегриране;

Or. de

Изменение 66
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 5 г (нов)

Проектостановище Изменение

5г. счита, че правилата относно 
допустимостта за финансиране 
трябва да продължават да се 
определят на национално равнище;

Or. de
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Изменение 67
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР, 
по-конкретно за прилагането на 
комплексни програми за борба с 
изключването на най-
необлагодетелстваните социални 
групи;

Or. en

Изменение 68
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. подкрепя предложението на 
Европейската комисия ЕСФ да 
остане в политиката на сближаване 
и в един бюджетен ред с ЕФРР; счита, 
че трябва да се постигне по-голямо 
хармонизиране между различните 
структурни фондове, а именно 
подобряване на взаимодействието
между ЕСФ и ЕФРР; подчертава обаче, 
че ЕСФ е най-важният инструмент 
за политиките на заетост и 
насърчаване на социалното 
сближаване във всички региони;
подчертава, че това не може да се 
постигне само от държавни агенции 
и че неправителствените участници, 
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включително социалната икономика, 
играят ключова роля; по отношение 
на това изтъква също значението на 
местното и регионалното измерение 
и на новаторските подходи като 
териториалните споразумения за 
заетост;

Or. en

Изменение 69
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;
в духа на придобития опит 
продължава да твърди, че 
съществуващото припокриване 
между ЕФРР и ЕСФ е изключително 
подходящо за целите на 
опростяването на процедурите за 
отпускане на средства, по-конкретно 
за местни интегрирани проекти и за 
засилване на взаимодействието, и 
счита също така, че 
съществуващото споразумение следва 
да продължава да се прилага;   
призовава Комисията да засили 
ролята на ЕСФ в рамките на 
бъдещата структура на структурния 
фонд с оглед по-добро прилагане на 
интегрираните мерки; по отношение 
на бъдещата организация на
Структурните фондове счита, че 
ЕСФ следва да продължи да бъде 
управляван съгласно обща за всички 
фондове рамка, със собствени 
правила, начин на действие и 
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договорености за финансиране;

Or. it

Изменение 70
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;
ето защо призовава за уеднаквяване на 
правилата за предоставяне на 
финансиране от ЕФРР и ЕСФ;

Or. de

Изменение 71
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. счита, че трябва да се постигне по-
голяма координираност между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;
призовава Комисията да проучи 
възможността за използването на 
договорености за кръстосано 
финансиране, съчетаващи двата 
фонда;

Or. es
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Изменение 72
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР; 

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР; 
по-добрата координация с ЕЗФРСР и 
с хоризонтални програми на ЕС като 
ПКИ, 7РП и др. също е важен въпрос, 
особено в областите на обучението и 
квалификацията;

Or. en

Изменение 73
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. счита, че трябва да се постигне по-
голямо хармонизиране между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

6. счита, че трябва да се постигнат по-
голямо хармонизиране, по-голяма 
гъвкавост и повече възможности за 
трансфер на средства между 
различните структурни фондове, а 
именно подобряване на 
взаимодействието между ЕСФ и ЕФРР;

Or. de

Изменение 74
Veronica Lope Fontagné
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Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6а. призовава Комисията и 
държавите-членки да гарантират, че 
информацията относно достъпа до 
ЕСФ се разпространява пълноценно 
сред целевите групи и че резултатите 
се оповестяват по-широко;

Or. es

Изменение 75
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)

Проектостановище Изменение

6α. изтъква, че като се гарантира 
максимална ефективност на 
политиката на сближаване както по 
отношение на развитието, така и на 
укрепването на социалното 
сближаване, степента на 
съфинансиране следва да бъде 
преразгледана, за да отразява по-добре 
степента на развитие на плановете 
за действие и конкретните 
характеристики на бенефициентите;

Or. el

Изменение 76
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 6 a (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. подчертава, че кръстосаното 
финансиране се е доказало като 
полезно за интегрираните стратегии 
за местно развитие и затова трябва 
да продължи;

Or. en

Изменение 77
Konstantinos Poupakis, Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6б. счита, че за укрепването на 
социалната ефективност на 
политиката на сближаване е 
необходимо да се засили 
представителството на местните и 
регионалните заинтересовани лица и 
социални партньори както при 
изработването, така и при 
прилагането на политиката за 
сближаване на национално равнище, и 
насърчава държавите-членки да 
работят за тази цел;

Or. el

Изменение 78
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на намаляването 
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иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

на бюрократичното бреме на 
бенефициерите и развитието на 
иновациите и на капацитета на всички 
участници, в т.ч. на МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места; подчертава в този 
контекст въздействието на 
успешните партньорства, включващи 
организациите на гражданското 
общество, представляващи уязвими 
групи, доставчиците на социални 
услуги и отговарящите за 
интегрирането на измерението на 
пола в политиките; подчертава също, 
че иновациите и капацитетът следва 
да вървят ръка за ръка с обучението и 
оправомощаването на участниците, 
които са движеща сила за промяна;
призовава Комисията да включи 
определен принос за техническа 
помощ за оправомощаване на 
партньорите във всеки договор за 
партньорство за развитие и 
инвестиции;

Or. en

Изменение 79
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места; добавя, че МСП 
изразяват съжаление по отношение 
на трудностите, с които се 
сблъскват при достъпа до 
финансиране и разходите, особено 
административните разходи, които 
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те поемат в резултат на 
процедурите;

Or. fr

Изменение 80
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места или насърчават 
самостоятелното предприемачество;

Or. de

Изменение 81
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
сектора на научноизследователска и 
развойна дейност, на иновациите и на 
капацитета за създаване на проекти за 
МСП, които са основните създатели на 
работни места;

Or. pl
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Изменение 82
Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

7. подчертава, че следва да се обърне 
по-голямо внимание на развитието на 
иновациите и на капацитета за 
създаване на проекти за МСП и 
независимите предприемачи, които 
фигурират сред основните създатели на 
работни места;

Or. fr

Изменение 83
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7а. призовава отвореният метод на 
координация да се засили и да се 
установи по-добро сътрудничество и 
обмен на информация между 
националните, регионалните и 
местните органи, когато става дума 
за политиката на сближаване;

Or. es

Изменение 84
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)
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Проектостановище Изменение

7a. смята, че всяка бъдеща стратегия 
за използване на фондовете ще бъде 
по-ефективна, ако включва 
регионалното и местното равнище на 
управление, които могат да 
приспособят стратегическите цели 
към конкретните териториални 
особености чрез провеждане на 
структуриран диалог с всички 
заинтересовани страни, с 
организации, работещи за 
насърчаване на правата на половете, 
със социалните партньори, с 
неправителствени организации, и 
най-вече с финансовите и банковите 
институции; продължава да счита, 
че след като бъдат определени 
целите на политиката трябва да се 
остани необходимото пространство 
за регионалните и местните нужди;
счита, че за да могат фондовете да се 
използват по-ефективно е от 
съществено значение да се гарантира 
активната ангажираност на 
социалните партньори чрез 
непрестанен социален и 
териториален диалог;

Or. it

Изменение 85
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. счита, че за да се гарантира, че 
това не стимулира преместването на 
предприятия на територията на ЕС, 
публичната помощ, предоставена по 
структурните фондове, трябва да 
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бъде обвързана със сключването на 
дългосрочни договори с предприятия, 
които договори обхващат 
местоположение, продължителност 
и заетост;

Or. pt

Изменение 86
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. призовава Комисията да 
гарантира повече мерки за 
изграждане на капацитет, 
включително за интегриране на 
измерението на пола в политиките, и 
да осигури насоки и прости и 
рационализирани процедури за 
съответните административни 
органи, включително за онези, които 
действат на равнище подбор на 
проекти, за оценка на въздействието
на проектите върху измерението на 
пола;

Or. en

Изменение 87
Ole Christensen

Проектостановище
Параграф 7 a (нов)

Проектостановище Изменение

7a. не счита, че многонационалните 
или големите фирми следва да бъдат 
в състояние да получават подкрепа 
от ЕСФ или от ЕФРР, и 
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следователно призовава за изменяне 
на регламентите относно ЕФРР и 
ЕСФ, така че подкрепата за бизнеса 
да бъде предоставяне само на 
малките и на средните предприятия;

Or. da

Изменение 88
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

8. припомня, че за разлика от други 
структурни фондове, спецификата на 
ЕСФ е, че той е тясно свързан с 
целевите групи, които подкрепя, и че 
трябва да се формира по начин, който 
да дава възможност за множество 
маломащабни местни проекти;
изисква от Комисията и държавите-
членки, когато определят 
контролните и одитните 
задължения, да отчитат принципа на 
пропорционалност на време и усилия 
и финансов принос, и да опростят 
процедурите и да намалят прекомерната 
административна тежест, както и 
останалите пречки пред ползата от 
проектите и пред бенефициерите с 
оглед осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места;
призовава Комисията да даде повече 
избор на управляващите органи и 
бенефициерите по отношение на 
възможностите за финансиране;
призовава Комисията да предложи 
възможност за прилагане на метода 
на стандартната себестойност 
наред с традиционното 
счетоводство;
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Or. en

Изменение 89
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки
пред осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с 
растежа и създаването на работни 
места.

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест и като цяло да премахнат 
пречките пред осъществяването на 
целите в сферата на социалното 
сближаване между регионите на ЕС, 
като например едностранната 
насоченост на политиките на ЕС към 
растеж и съревнование, мерки за 
икономии, включващи премахване на 
установени социални права, 
повишаване на пенсионната възраст, 
удължаване на работната седмица и 
на трудовия живот, дерегулиране на 
пазара на труда и премахване на 
системите за социална защита и 
преразпределяне на благата;

Or. de

Изменение 90
Jean-Luc Bennahmias

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки 
пред осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите 
(разпоредбите за достъп и 
управление) и да намалят прекомерната 
административна тежест с цел ЕСФ да 
се превърне в по-достъпен за 
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създаването на работни места. потенциалните организатори на 
проекти, по-специално МСП, като по 
този начин се предоставя 
възможност на ЕСФ по-лесно да дава 
своя принос за осъществяването на 
целите на Европейския съюз, свързани с 
растежа и създаването на работни места. 

Or. fr

Изменение 91
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, да задължат държавите-
членки да предоставят средствата за 
финансиране на проекти незабавно, 
така че и за по-малките съюзи да не 
възникват проблеми, както и да 
премахнат останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

Or. de

Изменение 92
Veronica Lope Fontagné

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
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тежест, както и останалите пречки 
пред осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

тежест, както и всякакви пречки, 
превръщащи целите на Европейския 
съюз, свързани с растежа и създаването 
на работни места, в по-трудно 
осъществими.

Or. es

Изменение 93
Tadeusz Cymański

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места;

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да гарантират по-голяма 
гъвкавост при финансовото 
изпълнение на програмите, да 
опростят процедурите и да намалят 
прекомерната административна тежест, 
както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

Or. pl

Изменение 94
Sergio Gaetano Cofferati

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места.

8. изисква от Комисията и държавите-
членки да опростят процедурите и да 
намалят прекомерната административна 
тежест, както и останалите пречки пред 
осъществяването на целите на 
Европейския съюз, свързани с растежа и 
създаването на работни места;



AM\864346BG.doc 53/57 PE462.830v01-00

BG

призовава за разработване на схема за 
обслужване на едно гише (one-stop 
shop), където да се предоставят 
практически указания, информация и 
съвети на заинтересованите, за да се 
гарантира, че обществеността се 
информира по подходящ начин;
настоятелно приканва движението в 
посока опростяване съгласно тези 
тенденции да бъде направено по-
видимо за обществеността, като 
целта бъде да се гарантира, че 
исканията за предоставяне на 
информация не надхвърлят 
изискуемия минимум.

Or. it

Изменение 95
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. в съответствие с Доклада 
относно стратегията на ЕС за 
интеграция на ромите 
(2010/2276(INI)) призовава Комисията 
и държавите-членки да наблегнат на 
ролята на кохезионния и 
структурните фондове за 
интеграцията на ромите; затова 
препоръчва въвеждане на
административни инструменти, 
които да гарантират, че проектите 
за развитие допринасят за 
намаляване на неравенствата между 
ромските общности и останалите 
общности, подобно на 
задължителното използване на 
хоризонтален подход по отношение 
на екологичната устойчивост и 
равенството между половете;
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Изменение 96
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. отбелязва факта, че поради много 
ниските равнища на изпълнение 
оценката на наднационалните мерки 
е недостатъчна и критична; от 
оценката стига до извода, че е 
необходим фонд за иновации на 
европейско равнище, който да може 
интензивно да насърчи обмена на 
примери за най-добри практики 
между местни и регионални 
участници; призовава за обновен фонд 
на Европейската комисия за иновации 
за борба срещу бедността и 
дискриминацията, за социално 
приобщаване и заетост; 

Or. en

Изменение 97
Thomas Mann

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. призовава за силно опростяване и 
улесняване на кръстосаното 
финансиране между ЕФРР и ЕСФ 
съгласно член 34 от общия регламент 
за структурните фондове (Регламент 
(EO) № 1083/2006), за да се даде 
възможност за разработване на 
повече интегрирани концепции;
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Or. de

Изменение 98
Филиз Хакъева Хюсменова

Проектостановище
Параграф 8 a (нов)

Проектостановище Изменение

8a. подчертава, че политиката на 
сближаване след 2013 г. трябва да 
отчита редица сериозни
предизвикателства, включително 
социалните дисбаланси в градските 
райони, демографските промени и 
социалното изключване;

Or. en

Изменение 99
Elisabeth Schroedter, Karima Delli

Проектостановище
Параграф 8 б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава Комисията да увеличи 
както санкциите, така и 
положителните стимули за 
държавите-членки да изпълняват 
член 16 от Регламент 1083/2006(ЕО) и 
да спазват правно обвързващите му 
изисквания; да укрепи разпоредбите за 
борба с дискриминацията в бъдещата 
политика на сближаване за 2014-2020 
г.; да извършва наблюдение и оценка 
на правилното прилагане на 
европейските програми за 
финансиране и използването на 
Европейския социален фонд;

Or. en
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