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Изменение 126
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за социална промяна и социални 
иновации

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за социален напредък, социална 
солидарност, трудова заетост и 
социални иновации

Or. en

Изменение 127
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за социална промяна и социални 
иновации

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за трудова заетост, социален
напредък, и социални иновации

Or. fr

Изменение 128
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
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СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за социална промяна и социални 
иновации

програма на Европейския съюз за 
социален напредък и социални 
иновации

Or. de

Изменение 129
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“4

на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение 
№ 1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“5, Регламент 
(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2011 г. относно свободното движение на
работници в Съюза6, Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа7 и Решение 
№ 283/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 март 
2010 г. за създаване на Европейски 

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък, социална 
солидарност  и трудова заетост
(наричана по-нататък „програмата“) с 
цел да се осигури продължение и 
развитие на дейностите, провеждани на 
основание Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза, 
Решение 2003/8/ЕО на Комисията от 23 
декември 2002 г. за приложение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета 
относно компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и Решение № 283/2010/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 март 2010 г. за създаване на 
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механизъм за микрофинансиране за 
трудова заетост и социално 
приобщаване „Прогрес“8 (наричан по-
нататък „механизмът“).

Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване „Прогрес“ 
(наричан по-нататък „механизмът“).

Or. en

Изменение 130
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“4

на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение 
№ 1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“5, Регламент 
(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2011 г. относно свободното движение на 
работници в Съюза6, Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа7 и Решение 
№ 283/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 март 

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
трудова заетост, социален напредък и 
социални иновации (наричана по-
нататък „програмата“) с цел да се 
осигури продължение и развитие на 
дейностите, провеждани на основание 
Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза, 
Решение 2003/8/ЕО на Комисията от 23 
декември 2002 г. за приложение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета 
относно компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и Решение № 283/2010/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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2010 г. за създаване на Европейски 
механизъм за микрофинансиране за 
трудова заетост и социално 
приобщаване „Прогрес“ (наричан по-
нататък „механизмът“).

25 март 2010 г. за създаване на 
Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване „Прогрес“ 
(наричан по-нататък „механизмът“).

Or. fr

Изменение 131
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“4

на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение 
№ 1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“5, Регламент 
(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2011 г. относно свободното движение на 
работници в Съюза6, Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа7 и Решение 
№ 283/2010/ЕС на Европейския 

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“4

на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение 
№ 1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“5, Регламент 
(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2011 г. относно свободното движение на 
работници в Съюза6, Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа7 и Решение 
№ 283/2010/ЕС на Европейския 
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парламент и на Съвета от 25 март 
2010 г. за създаване на Европейски 
механизъм за микрофинансиране за 
трудова заетост и социално 
приобщаване „Прогрес“8 (наричан по-
нататък „механизмът“).

парламент и на Съвета от 25 март 
2010 г. за създаване на Европейски 
механизъм за микрофинансиране за 
трудова заетост и социално 
приобщаване „Прогрес“8 (наричан по-
нататък „механизмът“).

Or. en

Изменение 132
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 
2020“, и по-специално за насоки с 
номера 7, 8 и 10, като същевременно 
подпомага изпълнението на водещите 
инициативи, особено на „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“, „Програма 
за нови умения и работни места“ и 
„Младеж в движение“.

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за постигане на
целите на „Европа 2020“, и по-
специално на тези, свързани с
намаляване на бедността и с 
трудовата заетост.

Or. en

Изменение 133
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“ и „Младеж в 
движение“.

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите-членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“ и „Младеж в
движение“, както и на инициативата 
„Възможности за младежта“.

Or. en

Изменение 134
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
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бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, в 
обществения, частния и третия сектор, 
като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. По-
специално тя следва да помогне за 
установяването, оценяването и по-
широкото използване на иновационните 
решения и практики чрез социално 
експериментиране с цел по-ефективно 
подпомагане на държавите-членки при 
реформите на техните пазари на труда и 
политики за социална закрила. Също 
така тя следва да бъде катализатор за 
установяването на транснационални 
партньорства и връзки между 
участниците от обществения, частния и 
третия сектор, както и да подкрепя 
тяхното участие в разработването и 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, които 
заслужават по-голямо внимание, 
като например борбата срещу 
бедността и социалното изключване, 
насърчаването на социалното 
приобщаване и подобряването на 
достъпа до здравеопазване и обучение 
на лицата в неравностойно 
положение в обществения, частния и 
третия сектор, като взема предвид 
ролята на регионалните и местните 
власти. По-специално тя следва да 
помогне за установяването, оценяването 
и по-широкото използване на 
иновационните решения и практики 
чрез социално експериментиране с цел 
по-ефективно подпомагане на 
държавите-членки при реформите на 
техните пазари на труда и политики за 
социална закрила. Също така тя следва 
да бъде катализатор за установяването 
на транснационални партньорства и 
връзки между участниците от 
обществения, частния и третия сектор, 
както и да подкрепя тяхното участие в 
разработването и прилагането на нови 
подходи към неотложните въпроси, 
свързани със социалните потребности и 
предизвикателства.

Or. fr

Изменение 135
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, в 
обществения, частния и третия сектор, 
като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. По-
специално тя следва да помогне за 
установяването, оценяването и по-
широкото използване на иновационните 
решения и практики чрез социално 
експериментиране с цел по-ефективно 
подпомагане на държавите членки при 
реформите на техните пазари на труда и 
политики за социална закрила. Също 
така тя следва да бъде катализатор за 
установяването на транснационални 
партньорства и връзки между 
участниците от обществения, частния и 
третия сектор, както и да подкрепя 
тяхното участие в разработването и 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, в 
обществения, частния и третия сектор, 
като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. По-
специално тя следва да помогне за 
установяването, оценяването и по-
широкото използване на иновационните 
решения и тяхното практическо 
прилагане чрез социално 
експериментиране с цел по-ефективно 
подпомагане на държавите членки при 
реформите на техните пазари на труда и 
политики за социална закрила. Също 
така тя следва да бъде катализатор за 
установяването на транснационални 
партньорства и връзки между 
участниците от обществения, частния и 
третия сектор, както и да подкрепя 
тяхното участие в разработването и 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

Or. en
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Изменение 136
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) За постигане на напредък в 
устойчивото развитие на 
обществото и околната среда в 
Европа ще е необходимо да се 
предвидят и развият нови умения и 
компетентности, да се подобрят 
условията за създаване на работни 
места, качеството на заетостта и 
условията на труд чрез съпътстващи 
мерки в областта на образованието, 
пазара на труда и социалните въпроси 
по време на прехода на промишления 
сектор и на сектора на услугите към 
постигане на тази цел. Ето защо 
програмата трябва да спомогне за 
насърчаване създаването на 
устойчива „зелена“ и „бяла“ 
висококачествена заетост, за 
прогнозиране и развитие на нови 
умения и компетентности за нови 
висококачествени работни места 
чрез свързване на политиките по 
заетостта и социалните въпроси с 
промишлените и структурните 
политики в подкрепа на прехода към 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите и ниски въглеродни емисии.  
Програмата следва преди всичко да 
действа като катализатор за 
проучване на потенциала за създаване 
на работни места на екологичните и 
социалните инвестиции в публичния 
сектор и на местните и 
регионалните инициативи за 
заетост.

Or. en
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Изменение 137
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Програмата следва да отдели 
специално внимание на 
териториалното измерение на 
безработицата, бедността и 
изключването, преди всичко във 
връзка с нарастващото неравенство 
между отделните регионите и в 
самите тях, между земеделските 
райони и градовете, както и в самите 
градове.

Or. en

Изменение 138
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter allia, 
общите цели, типологията на 
действията, и мерките за мониторинг и 
оценка. Програмата също така следва да 
бъде насочена към големи проекти с 
очевидна добавена стойност за ЕС с 
цел достигане на критична маса и 
намаляване на административната 

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

или финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на схемите за 
мобилност. Програмата следва да 
предлага „обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране, като предоставя 
финансиране за микрокредити, 
изграждане на капацитет и техническа 
помощ. На последно място, програмата 
следва да предвижда гъвкавост по 
отношение на бюджета чрез създаването 
на резерв, който да бъде разпределян 
ежегодно, за да се отговори на 
приоритетите на политиката.

Or. en

Изменение 139
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter allia, 
общите цели, типологията на 
действията, и мерките за мониторинг и 
оценка. Програмата също така следва да 
бъде насочена към големи проекти с 
очевидна добавена стойност за ЕС с цел 
достигане на критична маса и 
намаляване на административната

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

административна тежест както за 
бенефициерите, така и за Комисията. 
Освен това трябва да се използват по-
широко опростените варианти за 
разходите (еднократни суми или 
финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на схемите за 
мобилност. Програмата следва да 
предлага „обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране, като предоставя 
финансиране за микрокредити, 
изграждане на капацитет и техническа 
помощ. На последно място, програмата 
следва да предвижда гъвкавост по 
отношение на бюджета чрез 
предоставяне на възможност за 
прехвърляне на бюджетни кредити 
между различните оси на 
програмата.

Or. pl

Изменение 140
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter allia, 
общите цели, типологията на 
действията, и мерките за мониторинг и 
оценка. Програмата също така следва да 
бъде насочена към големи проекти с 
очевидна добавена стойност за ЕС с цел 

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

достигане на критична маса, намаляване 
на административната тежест и 
опростяване на нещата и осигуряване 
на по-голяма разбираемост както за 
бенефициерите, така и за Комисията. 
Освен това трябва да се използват по-
широко опростените варианти за 
разходите (еднократни суми или 
финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на 
целенасочени схеми за мобилност. 
Програмата следва да предлага 
„обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране и за социалните 
предприятия, и да предоставя
подходящо ниво на финансиране за 
микрокредити, както и на 
финансиране за социално 
предприемачество, да улеснява 
достъпа до заеми, да подпомага 
изграждането на капацитет и 
предоставя техническа помощ. На 
последно място, програмата следва да 
предвижда гъвкавост по отношение на 
бюджета чрез създаването на резерв, 
чийто максимален размер предстои 
да бъде определен и който да бъде 
разпределян ежегодно, за да се отговори 
на приоритетите на политиката,
определени от Комисията след 
консултации с държавите членки и 
Парламента.

Or. fr

Изменение 141
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 

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

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

Or. el

Изменение 142
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 143
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа в подкрепа 
на създаването на политики в областта 
на заетостта и социалните въпроси. 
Една такава база данни би добавила 
стойност към действията на национално 
равнище като предостави възможност за 
събиране на данни и тяхното сравнение 
в рамките на Съюза, както и за 
разработването на статистически 
инструменти и методи и общи 
показатели с оглед получаване на пълна 
информация за ситуацията в областта на 
заетостта, социалната политика и 
условията на труд в целия Съюз, и като 
гарантира високо качество на 
оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност.

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа в подкрепа 
на създаването на политики в областта 
на заетостта и социалните въпроси. 
Една такава база данни би добавила 
стойност към действията на национално 
равнище като предостави възможност за 
събиране на данни и тяхното сравнение 
в рамките на Съюза, както и за 
разработването на статистически 
инструменти и методи и общи 
показатели с оглед получаване на пълна 
информация за ситуацията в областта на 
заетостта, социалната политика и 
условията на труд в целия Съюз, и като 
гарантира високо качество на 
оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност с оглед 
постигане на целите на стратегия 
„Европа 2020“.

Or. el

Изменение 144
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа в подкрепа 
на създаването на политики в областта 
на заетостта и социалните въпроси. 
Една такава база данни би добавила 
стойност към действията на национално 
равнище като предостави възможност за 
събиране на данни и тяхното сравнение 
в рамките на Съюза, както и за 
разработването на статистически 
инструменти и методи и общи 

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа, като 
преди всичко насочи вниманието си 
върху последиците от кризата, в 
подкрепа на създаването на политики в 
областта на заетостта и социалните 
въпроси. Една такава база данни би 
добавила стойност към действията на 
национално равнище като предостави 
възможност за събиране на данни и 
тяхното сравнение в рамките на Съюза, 
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показатели с оглед получаване на пълна 
информация за ситуацията в областта на 
заетостта, социалната политика и 
условията на труд в целия Съюз, и като 
гарантира високо качество на 
оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност.

както и за разработването на 
статистически инструменти и методи и 
общи показатели с оглед получаване на 
пълна информация за ситуацията в 
областта на заетостта, социалната 
политика и условията на труд в целия 
Съюз, и като гарантира високо качество 
на оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност.

Or. en

Изменение 145
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 
на политиката и за взаимно обучение 
между държавите членки в областта на 
заетостта и социалните въпроси. 
Познаването на политиките, прилагани 
в други държави, разширява набора от 
възможности пред създателите на 
политиките, стимулира разработването 
на нови политики и насърчава
реформите на национално равнище.

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 
на политиката и за взаимно обучение 
между държавите членки чрез социално 
експериментиране на местно, 
регионално и национално равнище в 
областта на заетостта и социалните 
въпроси (социално приобщаване, 
несигурност на работното място, 
здравеопазване и т.н.) Познаването на 
политиките, прилагани в други държави, 
разширява набора от възможности пред 
създателите на политиките, проправя 
пътя за разработването на нови 
политики и за насърчаването на 
реформи на национално равнище.

Or. fr

Изменение 146
Heinz K. Becker
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 
на политиката и за взаимно обучение 
между държавите-членки в областта на 
заетостта и социалните въпроси. 
Познаването на политиките, прилагани 
в други държави, и на резултатите от 
тях разширява набора от възможности 
пред създателите на политиките, 
стимулира разработването на нови 
политики и насърчава реформите на 
национално равнище.

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 
на политиката и за взаимно обучение 
между държавите членки в областта на 
заетостта, социалната закрила, 
социалното приобщаване и
социалното предприемачество. 
Познаването на политиките, прилагани 
в други държави, и на резултатите от 
тях разширява набора от възможности 
пред създателите на политиките, 
стимулира разработването на нови 
политики и насърчава реформите на 
национално равнище.

Or. de

Изменение 147
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти, определени от 
ОИСР и МОТ и залегнали в Хартата 
за правата на човека, както и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът 
трябва също така да следи за 
прилагането на тези стандарти от 
всички дружества, извършващи 
дейност на територията му. Съюзът 
има важна роля както за осигуряването 
на правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
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защитата на правата на работниците. интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 
защитата на правата на работниците.

Or. fr

Изменение 148
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 
защитата на правата на работниците.

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални приемливи стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 
защитата на правата на работниците.

Or. el

Изменение 149
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 
защитата на правата на работниците.

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на „добра 
работа“ към развиващите се модели на 
работа и към новите рискове за здравето 
и безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с трудовите стандарти на МОТ, с 
програмата за достоен труд на ООН 
и МОТ и с правилата на Съюза в 
областта на защитата на правата на 
работниците.

Or. en

Изменение 150
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със 
своя принос към социалните иновации
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля 
за постигането на целите на 
програмата.

(9) Организациите на гражданското 
общество, в това число социалните 
партньори, играят ключова роля за 
насърчаване на качествена заетост и 
борба със социалното изключване и 
бедността, както и при борбата с 
безработицата и следва да бъдат 
тясно свързани с всички действия за 
постигане на целите на програмата. 
Организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, следва да бъдат напълно 
ангажирани, за да се постигнат 
целите на програмата. Ето защо те 
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следва да участват в създаването, 
наблюдението, оценката, 
практическото изпитване, 
разпространяването и взаимния 
обмен на нови политики.  Следва да се 
насърчава създаването на
висококачествени партньорства на 
всички равнища. Партньорският 
принцип следва да се укрепи и разшири 
като водещ принцип за всички раздели 
на програмата.

Or. en

Изменение 151
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със 
своя принос към социалните иновации
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля 
за постигането на целите на 
програмата.

(9) Социалните партньори и
организациите на гражданското 
общество играят ключова роля за
насърчаване на качествена заетост и 
борба със социалното изключване и 
бедността, както и при борбата с 
кризата и следва да бъдат тясно 
свързани с всички действия за 
постигане на целите на програмата.
Ето защо социалните партньори и 
организациите на гражданското 
общество следва да участват в 
създаването, оценката, 
практическото изпитване и 
разпространяването на нови 
политики. Следва да се насърчава 
създаването на висококачествени 
партньорства на всички политически 
равнища. Партньорският принцип 
следва да се укрепи и разшири като 
водещ принцип за всички раздели на 
програмата.

Or. en
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Изменение 152
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със своя 
принос към социалните иновации 
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля за 
постигането на целите на програмата.

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със своя 
принос към социалните иновации 
организациите на гражданското 
общество и социалните партньори, 
действащи на различни равнища, могат 
да имат важна роля за постигането на 
целите на програмата.

Or. en

Изменение 153
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ангажиментът на Съюза към 
засилване на социалното измерение на 
глобализацията се изразява чрез 
насърчаването на достойни условия и 
стандарти за труд в международен план 
както директно по отношение на трети 
държави, така и непряко чрез 
сътрудничество с международни 
организации. Съответно е необходимо 
да се развият подходящи отношения с 
трети държави, които не участват в 
програмата, с оглед подпомагане 
постигането на нейните цели, като се 
вземат предвид всички споразумения 
между такива държави и Съюза, които 
биха могли да имат отношение в тази 
връзка. Това може да включва участието 

(10) Ангажиментът на Съюза към 
засилване на социалното измерение на 
глобализацията се изразява на първо 
място чрез стремеж за ограничаване 
на социалната цена на 
глобализацията за гражданите, а на 
второ място чрез насърчаването на 
достойни условия и стандарти за труд в 
международен план както директно по 
отношение на трети държави, така и 
непряко чрез сътрудничество с 
международни организации. Съответно 
е необходимо да се развият подходящи 
отношения с трети държави, които не 
участват в програмата, с оглед 
подпомагане постигането на нейните 
цели, като се вземат предвид всички 
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на представители от такива трети 
държави в мероприятия от взаимен 
интерес (като например конференции, 
работни срещи и семинари) в държави, 
участващи в програмата. Освен това е 
необходимо засилване на 
сътрудничеството със съответните 
международни организации, и по-
специално с Международната 
организация на труда (МОТ), Съвета на 
Европа и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), така че при 
изпълнението на програмата да бъде 
взета предвид ролята на тези 
организации.

споразумения между такива държави и 
Съюза, които биха могли да имат 
отношение в тази връзка. Това може да 
включва участието на представители от 
такива трети държави в мероприятия от 
взаимен интерес (като например 
конференции, работни срещи и 
семинари) в държави, участващи в 
програмата. Освен това е необходимо 
засилване на сътрудничеството със 
съответните международни 
организации, и по-специално с 
Международната организация на труда 
(МОТ), Съвета на Европа и 
Организацията за икономическо 
сътрудничество и развитие (ОИСР), така 
че при изпълнението на програмата да 
бъде взета предвид ролята на тези 
организации.

Or. it

Изменение 154
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Ангажиментът на Съюза към 
засилване на социалното измерение на 
глобализацията се изразява чрез 
насърчаването на достойни условия и 
стандарти за труд в международен план 
както директно по отношение на трети 
държави, така и непряко чрез 
сътрудничество с международни 
организации. Съответно е необходимо 
да се развият подходящи отношения с 
трети държави, които не участват в 
програмата, с оглед подпомагане 
постигането на нейните цели, като се 
вземат предвид всички споразумения 
между такива държави и Съюза, които 
биха могли да имат отношение в тази 

(10) Ангажиментът на Съюза към борба 
срещу социалния дъмпинг и засилване 
на социалното измерение на 
глобализацията се изразява чрез 
насърчаването на достойни условия и 
стандарти за труд в международен план 
както директно по отношение на трети 
държави, така и непряко чрез 
сътрудничество с международни 
организации. Съответно е необходимо 
да се развият подходящи отношения с 
трети държави, които не участват в 
програмата, с оглед подпомагане 
постигането на нейните цели, като се 
вземат предвид всички споразумения 
между такива държави и Съюза, които 
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връзка. Това може да включва участието 
на представители от такива трети 
държави в мероприятия от взаимен 
интерес (като например конференции, 
работни срещи и семинари) в държави, 
участващи в програмата. Освен това е 
необходимо засилване на 
сътрудничеството със съответните 
международни организации, и по-
специално с Международната 
организация на труда (МОТ), Съвета на 
Европа и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), така че при 
изпълнението на програмата да бъде 
взета предвид ролята на тези 
организации.

биха могли да имат отношение в тази 
връзка. Това може да включва участието 
на представители от такива трети 
държави в мероприятия от взаимен 
интерес (като например конференции, 
работни срещи и семинари) в държави, 
участващи в програмата. Освен това е 
необходимо засилване на 
сътрудничеството със съответните 
международни организации, и по-
специално с Международната 
организация на труда (МОТ), Съвета на 
Европа и Организацията за 
икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР), така че при 
изпълнението на програмата да бъде 
взета предвид ролята на тези 
организации.

Or. fr

Изменение 155
Georges Bach

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, предоставя 
по-голяма прозрачност на пазара на 
труда, осигурява компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и подкрепя дейности в сферата на 
услугите по наемане на персонал и 
предоставянето на консултация и 

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, предоставя 
по-голяма прозрачност на пазара на 
труда, осигурява компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и подкрепя дейности в сферата на 
услугите по наемане на персонал и 
предоставянето на консултация и 
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ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 
от стратегия „Европа 2020“.

ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 
от стратегия „Европа 2020“.
Инициативата на ЕС „Твоята първа 
работа с EURES“ следва да улесни 
достъпа на младите хора до 
предложения за работа и за започване 
на работа в дружа държава членка, 
както и да насърчи работодателите 
да създават възможности за работа 
за млади мобилни работници, което 
да се отрази положително върху 
високата безработица след 
младежта.

Or. de

Изменение 156
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, предоставя 
по-голяма прозрачност на пазара на 
труда, осигурява компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и подкрепя дейности в сферата на 
услугите по наемане на персонал и 
предоставянето на консултация и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите-
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, предоставя 
по-голяма прозрачност на пазара на 
труда и осигурява равно третиране на 
презграничните работници както по 
отношение на социалните условия, 
така и по отношение на данъчното 
облагане, осигурява компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и подкрепя дейности в сферата на 
услугите по наемане на персонал и 
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от стратегия „Европа 2020“. предоставянето на консултация и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 
от стратегия „Европа 2020“.

Or. fr

Изменение 157
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 158
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Би следвало обхватът на EURES да 
бъде разширен, за да включи 
разработването и подкрепата на целеви 
схеми за мобилност на равнището на 
Съюза с оглед заемане на свободни 

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

работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда и 
укрепване и увеличаване на броя на 
проектите за трансгранично 
партньорство EURES. В съответствие 
с член 47 от Договора схемата следва да 
улеснява мобилността сред младите 
работници, без да се пренебрегва 
значението на подпомагането им за 
намиране на първо работно място, 
най-често в близост до дома, с оглед 
да им бъде предложена възможност 
за трудова мобилност в бъдеще.

Or. fr

Изменение 159
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) В стратегия „Европа 2020“, и по-
специално в насока № 7 се посочва, че 
самостоятелно заетите лица и 
предприемачеството са от ключово 
значение за постигането на 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж9.

заличава се

Or. en

Изменение 160
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е (14) Липсата на достъп до кредитиране е 
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една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма. Тъй като тези, 
които най-много имат нужда от 
микрокредитиране, като цяло не са 
запознати с тази форма на 
финансиране, подкрепяно от 
Общността, е необходима пълна, 
ефективна информация в държавите 
членки относно условията за 
кандидатстване за Европейския 
механизъм за микрофинансиране 
„Прогрес“.

Or. hu

Изменение 161
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
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да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране, да се улесни 
достъпът до заеми и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

Or. fr

Изменение 162
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и 
уязвимите лица, които желаят да 
създадат или да развият 
микропредприятие, включително като 
самостоятелно заети лица, но нямат 
достъп до кредитиране. Като първа 
стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и лицата в 
неравностойно социално положение, 
които желаят да създадат или да развият 
микропредприятие, особено в сферата 
на „бялата икономика“, включително 
като самостоятелно заети лица, но нямат 
достъп до кредитиране. Като първа 
стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.
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Or. de

Изменение 163
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и 
финансово уязвимите лица, които 
желаят да създадат или да развият 
микропредприятие, включително като 
самостоятелно заети лица, но нямат 
достъп до кредитиране. Като първа 
стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.

Or. en

Изменение 164
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Следва да бъдат предвидени 
съответни програми за 
наставничество и обучение, които да 
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се актуализират постоянно и да 
бъдат достъпни на централната 
платформа за информация.

Or. de

Изменение 165
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, в съответствие със 
съобщение „Европейска инициатива за 
развитие на микрокредитирането в 
подкрепа на растежа и заетостта“10 на 
Комисията.

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, в съответствие със 
съобщение „Европейска инициатива за 
развитие на микрокредитирането в 
подкрепа на растежа и заетостта“10 на 
Комисията. Трябва да се гарантира, че 
годишната сума на бюджетните 
кредити, която се предоставя на 
Европейския механизъм за 
микрофинансиране „Прогрес“, 
увеличена с реинвестирания капитал, 
съответства поне на годишния 
размер на бюджетните кредити, 
предоставени за периода от 1 януари 
2010 г. до 31 декември2013 г.

Or. hu

Изменение 166
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, в съответствие със 
съобщение „Европейска инициатива за 
развитие на микрокредитирането в 
подкрепа на растежа и заетостта“10 на 
Комисията.

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза, се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, признати 
официално за кредитни институции,
в съответствие със съобщение 
„Европейска инициатива за развитие на 
микрокредитирането в подкрепа на 
растежа и заетостта“ на Комисията.

Or. fr

Изменение 167
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 
се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по 
този начин да се допринесе за 
подетата от Комисията инициатива 
за социално предприемачество11.

(16) Социалната икономика е 
крайъгълен камък на европейския 
социален модел. Тя може да бъде 
водеща сила на социалния напредък, 
като предлага иновационни решения и 
по този начин дава ценен принос за 
насърчаване на приобщаващи пазари 
на труда и на достъпни за всички 
социални услуги.  С програмата следва 
да се подобри достъпът на 
организациите на социалната 
икономика до финансиране.

Or. en
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Изменение 168
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 
се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по този 
начин да се допринесе за подетата от 
Комисията инициатива за социално 
предприемачество11.

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 
се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по този 
начин да се допринесе за подетата от 
Комисията инициатива за социално 
предприемачество11. Същевременно 
предвид на тежката икономическа 
криза, засегнала Съюза, трябва да се 
признае, че оживлението на 
икономиката на ЕС не може да 
зависи единствено от насърчаването 
на социалните предприятия, а че е 
необходимо да се насърчава и 
подпомагането на предприятия в 
традиционния смисъл на думата.

Or. it

Изменение 169
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика и изпълняват важна роля 
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сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 
се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по този 
начин да се допринесе за подетата от 
Комисията инициатива за социално 
предприемачество11.

за осигуряване на по-добро социално 
сближаване в Европа. Те могат да 
бъдат водеща сила на социалната 
промяна, като предлагат иновационни 
решения и по този начин дават ценен 
принос за постигането на целите на 
стратегия „Европа 2020“. С програмата 
следва да се подобри достъпът на 
социалните предприятия до 
финансиране и по този начин да се 
допринесе за подетата от Комисията 
инициатива за социално 
предприемачество11.

Or. fr

Изменение 170
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
микропредприятията, включително на 
самостоятелно заетите лица и на 
социалните предприятия. По този 
начин приносът на Съюза подпомага 

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социалната 
икономика, следва да се провеждат 
непряко от Комисията чрез възлагане на 
задачите по изпълнение на бюджета на 
финансови институции в съответствие с 
финансовия регламент. Използването на 
ресурсите на Съюза позволява 
концентрирането на лостовия ефект от 
действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
микропредприятията, включително на 
самостоятелно заетите лица и на 
организациите на социалната 
икономика. По този начин приносът на 



AM\900457BG.doc 37/170 PE487.817v02-00

BG

разрастването на развиващия се сектор 
на социалното предприемачество и на 
пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности.

Съюза подпомага разрастването на 
сектора на социалната икономика и 
на пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности. Действията на Съюза 
следва да допълват използването от 
държавите членки на финансови 
инструменти за микрофинансиране и 
социалната икономика. Правните 
субекти, на които е възложено 
изпълнението на действията, следва 
да гарантират добавена стойност и 
недопускането на двойното 
финансиране с ресурси на Съюза.

Or. en

Изменение 171
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на 
международните финансови
институции и другите инвеститори, 
позволява обединяване на подходите и 
по този начин се подобрява достъпът до 
финансиране за микропредприятията, 
включително на самостоятелно заетите 
лица и на социалните предприятия. По 

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на финансовите
институции и другите инвеститори, 
позволява обединяване на подходите и 
по този начин се подобрява достъпът до 
финансиране за микропредприятията, 
включително на самостоятелно заетите 
лица и на социалните предприятия. По 
този начин приносът на Съюза 
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този начин приносът на Съюза 
подпомага разрастването на развиващия 
се сектор на социалното 
предприемачество и на пазара за 
микрофинансови услуги в Съюза и 
насърчава трансграничните дейности.

подпомага разрастването на развиващия 
се сектор на социалното 
предприемачество и на пазара за 
микрофинансови услуги в Съюза и 
насърчава трансграничните дейности.
Действията на Съюза следва да 
допълват използването от 
държавите членки на финансови 
инструменти за микрофинансиране и 
социалното предприемачество. 
Правните субекти, на които е 
възложено изпълнението на 
действията, следва да гарантират 
добавена стойност и недопускането 
на двойното финансиране с ресурси на 
Съюза.

Or. en

Изменение 172
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
микропредприятията, включително 

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране и се 
разширява обхватът на
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на самостоятелно заетите лица и на 
социалните предприятия. По този 
начин приносът на Съюза подпомага 
разрастването на развиващия се сектор 
на социалното предприемачество и на 
пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности.

микрофинансирането на особено 
рискови групи и млади хора. Освен 
това то подпомага развитието на 
предприемачеството, на социалната 
икономика и на микропредприятията, 
които не разполагат или разполагат с 
недостатъчно капиталови средства и 
следователно нямат достъп до 
кредитиране.  По този начин приносът 
на Съюза подпомага разрастването на 
развиващия се сектор на социалното 
предприемачество и на пазара за 
микрофинансови услуги в Съюза и 
насърчава трансграничните дейности.

Or. en

Изменение 173
Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
микропредприятията, включително на 
самостоятелно заетите лица и на 
социалните предприятия. По този начин 

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
инвеститори, създава полезно 
взаимодействие между действията 
на държавите членки и на 
Общността, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
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приносът на Съюза подпомага 
разрастването на развиващия се сектор 
на социалното предприемачество и на 
пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности.

микропредприятията, включително на 
самостоятелно заетите лица и на 
социалните предприятия. По този начин 
приносът на Съюза подпомага 
разрастването на развиващия се сектор 
на социалното предприемачество и на 
пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности.

Or. en

Изменение 174
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Комисията ще преразгледа 
правилата за трансгранично 
действие на онлайн платформите, 
специализирани в предоставяне на 
микрокредити, за да се премахнат 
пречките до финансирането на 
микропредприятия в рамките на 
вътрешния пазар на ЕС.

Or. hu

Изменение 175
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) В съответствие със 
стратегията „Европа 2020“, 
програмата следва да насочи 
усилията си към решаване на 
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проблема с безработицата сред 
младежта. Въпреки отделни 
положителни признаци на 
икономическо оживление през 2009 г., 
увеличаването на заетостта беше 
твърде слабо, за да се намали 
стабилно високият процент на 
безработица. Средните периоди на 
безработица се удължиха и 
безработицата сред младите се 
увеличи в много държави членки, като 
достигна до 40% в някои от тях. 
Въпреки че съществуват значителни 
различия в европейските държави, 
средният процент на безработица 
сред младежта в ЕС е повече от 
двойно по-голям от процента на 
безработица сред по-възрастните. 
Освен това съществуват големи 
регионални несъответствия. Преди 
всичко в селските райони 
безработицата сред младежта 
нараства. На младите хора под 25 
години трябва следователно да бъде 
осигурено бъдеще и перспективата да 
изпълняват ключова роля в 
развитието на обществото и на 
икономиката в Европа, което е от 
особено значение в сегашното време 
на криза.

Or. en

Изменение 176
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Решаването на проблемите, 
свързани с безработицата сред 
младежта и с несигурното 
положение на младите работници, не 
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само ще допринесе за намаляване на 
разходите за обществото, но и ще 
подпомогне социалното приобщаване. 
Ето защо програмата следва да 
постави специален акцент върху 
безработицата сред младежта, като 
въведе ос „Инициатива за 
младежта“, поставяща си за цел 
подобряването на прехода от 
системата на образование към 
достойни условия на заетост на 
младите хора и намаляването на броя 
на преждевременно напускащите 
училище. 

Or. en

Изменение 177
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17 а ново

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17a) Механизмът за 
микрофинансиране следва да има 
дълготрайно действие, да достигне до 
потенциалните бенефициери и да 
действа като проактивен елемент на 
икономическите политики и на 
местните политики за развитие. 
Дейностите, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да бъдат 
съпътствани от програми за 
наставничество и обучение, за да се 
увеличат максимално шансовете за 
създаване на жизнеспособни 
микропредприятия. За тази цел 
трябва да се отпусне конкретен дял 
от бюджета за тези мерки.

Or. en
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Изменение 178
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Комисията и държавите членки 
следва да възприемат основан на 
правата подход към обучението и 
трудовата заетост. Не трябва да се 
правят компромиси с качествения 
аспект на достойния труд при 
младите хора, а основните 
стандарти на труд и другите 
свързани с качеството на труда 
стандарти като работно време, 
заплащане, социално осигуряване и 
гарантиране на здравето и 
безопасността на работното място, 
трябва да заемат централно място в 
полаганите усилия.

Or. en

Изменение 179
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Действията по програмата 
следва да подпомагат държавите 
членки за създаването на ефикасни 
стимули, като субсидии за трудова 
заетост или осигурителни вноски за 
младите хора, които ще гарантират 
достойни условия на живот и труд. 
Подобни стимули следва да 
насърчават държавните и частните 
работодатели да наемат на работа и 
да обучават млади хора, да 
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инвестират както в създаването на 
качествени работни места за 
младите хора, така и в 
продължаващо обучение и 
подобряване на уменията им по време 
на заетостта, както и да подкрепят 
предприемачеството като избор сред 
младежта. Програмата следва също 
така да насочи вниманието към 
специалната роля и важност на 
малките предприятия, що се отнася 
до обучение, експертен опит и 
традиционно ноу-хау, както и да 
гарантира достъпа на младите хора 
до микрофинансиране. Програмата 
следва да улесни обмена между 
държавите членки на най-добри 
практики във всички тези области.

Or. en

Изменение 180
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) Действията по програмата 
следва да подпомагат държавите 
членки и участниците на пазара на 
труда за прилагането на 
„Гаранцията за младежта“, с която 
се гарантира, че в срок до четири 
месеца от напускането на училище 
младите хора са постъпили на 
работа, учат или се 
(пре)квалифицират, като това се 
отнася особено за младежите, 
напуснали преждевременно сферата 
на образование и обучение, и за 
другите младежи в уязвимо 
положение. Програмата следва да 
улесни обмена между държавите 
членки на най-добри практики в тази 
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област.

Or. en

Изменение 181
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора чрез програмата следва да се 
подпомага интегрирането на целите 
за равенство между половете и 
недопускане на дискриминация във 
всички дейности в нейните рамки. 
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите на програмата.

(18) Съгласно член 8 от Договора чрез 
програмата се гарантира, че 
изпълнението на нейните 
приоритети допринася за 
насърчаването на равенство между 
жените и мъжете. Данните от 
извършените оценки сочат, че е 
важно социалният аспект на пола да 
се взема под внимание във всички 
измерения на програмата, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на 
равенството между половете. 
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който равенството между половете е 
включено в дейностите на програмата.

Or. en

Изменение 182
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора чрез програмата следва да се 
подпомага интегрирането на целите за 

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора чрез програмата следва да се 
подпомага интегрирането на целите за 
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равенство между половете и 
недопускане на дискриминация във 
всички дейности в нейните рамки. 
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите на програмата.

равенство между половете и 
недопускане на дискриминация във 
всички дейности в нейните рамки. 
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който Комисията разглежда 
равенството между половете и 
недопускането на дискриминация, 
пряко или косвено, в дейностите на 
програмата.

Or. fr

Изменение 183
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Съгласно член 10 от Договора 
чрез програмата следва да се 
гарантира, че изпълнението на 
нейните приоритети допринася за 
борбата срещу дискриминацията, 
основана на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, като се 
изпълнява задължението, поето по 
силата на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
по отношение, наред с другото, на 
образованието, работата, заетостта 
и достъпността. Програмата следва 
да допринесе за реализирането на 
стратегиите на ЕС за прилагане на 
тези принципи. Следва да се извършва 
редовно наблюдение и оценяване с цел 
преценка на начина, по който 
свързаните с недопускането на 
дискриминация въпроси са включени в 
дейностите на програмата.
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Or. en

Изменение 184
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) В съответствие с член 3 от 
Договора и член 24 от Хартата на 
основните права на ЕС програмата 
гарантира защитата на правата на 
детето.

Or. en

Изменение 185
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване.

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила, като същевременно 
се зачитат националните традиции,
и с борбата срещу социалното 
изключване.

Or. it

Изменение 186
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване.

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
устойчива заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила и с борбата 
срещу социалното изключване.

Or. en

Изменение 187
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Програмата следва да се прилага 
по начин, улесняващ участието на 
компетентния орган или органи на 
всяка държава членка в процеса на 
изпълнението на нейните цели. 

Or. en

Изменение 188
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като целите на настоящия (21) Тъй като целите на настоящия 
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регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на 
държавите-членки и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен в 
същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на 
държавите членки и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз, по-специално чрез 
преразпределянето на неизползвани 
средства от Кохезионния фонд във 
всяка държава членка. В съответствие 
с принципа на пропорционалност, както 
е установен в същия член, настоящият 
регламент не надхвърля необходимото 
за постигането на тези цели.

Or. fr

Изменение 189
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) За да се гарантира подходящ 
отговор на променливите нужди и 
съответните политически 
приоритети, за целия срок на 
действие на програмата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощие да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, по отношение на 
разпределянето на средства за осите 
на програмата, като се използва 5-
процентният резерв, както и за 
отделните раздели в рамките на 
осите на годишна основа. Особено 
важно е Комисията да проведе 
подходящи консултации по време на 
своята подготвителна работа, 
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включително на експертно равнище и 
на ниво социални партньори. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури своевременно и подходящо 
предаване на съответните документи 
едновременно на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. de

Изменение 190
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) За да се гарантира подходящ 
отговор на променените нужди и 
съответните политически 
приоритети, за целия срок на 
действие на програмата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощие да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, по отношение на 
разпределянето на средства за 
отделните раздели в рамките на 
осите на програмата, както и на 
приемането на многогодишни 
работни планове. От особено важно 
значение е по време на своята 
подготвителна работа Комисията да 
провежда подходящи консултации, 
включително на експертно равнище. 
При подготовката и съставянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да подсигури едновременно и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.
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Or. en

Изменение 191
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Изпълнителните правомощия 
следва да бъдат възложени на 
Комисията с оглед осигуряване на 
еднакви условия за изпълнение на 
действията по оси „EURES“ и 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“ на програмата.

заличава се

Or. en

Изменение 192
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) По отношение на изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмата Комисията следва да бъде 
подпомагана от стратегически 
консултативен съвет, в качеството 
на консултант, който се 
председателства от Комисията и е 
съставен от представители на 
държавите членки и други участващи 
страни, на синдикатите, 
организациите на работодателите, 
организациите на гражданското 
общество и финансовите 
институции, организирани на 
равнището на Съюза, които са пряко 
или косвено свързани с изпълнението 
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на дейностите по програмата.

Or. en

Изменение 193
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, на нейните водещи цели 
и интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък, солидарност, 
заетост и иновации (наричана по-
нататък „програмата“), която има за цел 
да допринесе за изпълнението на 
стратегия „Европа 2020“, на нейните 
водещи цели, водещи инициативи, 
интегрирани насоки, както и 
инициативата „Възможности за 
младежта“, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на висококачествена 
заетост, осигуряване на адекватна и 
достойна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността, подобряване на условията на 
труд и подобряване на положението с 
младите хора, що се отнася до 
заетостта и образованието.

Or. en

Изменение 194
Philippe Boulland

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

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, на нейните водещи цели 
и интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
заетост, социален напредък и 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за подобряването, чрез 
новаторски действия, и за 
изпълнението на стратегия „Европа 
2020“, на нейните водещи цели и 
интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

Or. fr

Изменение 195
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации 
(наричана по-нататък „програмата“), 
която има за цел да допринесе за 
изпълнението на стратегия „Европа 
2020“, на нейните водещи цели и 
интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации 
(наричана по-нататък „програмата“), 
която има за цел да допринесе за 
изпълнението на стратегия „Европа 
2020“, на нейните водещи цели и 
интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, като 
същевременно се зачитат 
националните традиции, борба срещу 
социалното изключване и бедността и 
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подобряване на условията на труд.

Or. it

Изменение 196
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, на нейните водещи цели 
и интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, на нейните водещи цели 
и интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

Or. en

Изменение 197
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално 
въздействие, а не реализирането на 
печалба за собствениците и 
заинтересованите страни. То работи 

а) „социална икономика“ означава
сектор на стопанската дейност, 
свързан с производството на стоки и
предоставянето на услуги и съставен 
от група организации, които не 
спадат към публичния сектор или 
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на пазара, като произвежда стоки и 
предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин 
и използва излишъците основно за 
постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

частния сектор със стопанска цел. 
Тези организации работят под 
демократичния контрол на членовете 
си, съчетават интересите на 
членовете и ползвателите и/или 
общия интерес и използват излишъка 
от своята стопанска дейност, 
стремейки се да постигнат 
устойчиво развитие и социални цели, 
услуги от интерес за членовете им 
или за широката общественост, 
включително доброволчески 
организации с нестопанска цел, които 
предоставят непазарни услуги на 
домакинства. Организациите на 
социалната икономика (например 
кооперации, взаимоспомагателни 
дружества и сдружения) се 
управляват по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
техните дейности;

Or. en

Изменение 198
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, което не се котира на 
регулиран пазар, съгласно 
определението в член 4, параграф 1, 
точка 14 от Директива 2004/39/ЕО, 
годишният му оборот не надвишава 
50 млн. EUR, или общата сума на 
годишния му счетоводен баланс не 
надвишава 43 млн. EUR, което само 
по себе си не е предприятие за 
колективно инвестиране и което:
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на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

i) в съответствие със своя 
учредителен договор, устав, или друг 
определен от закона документ за 
създаване на дружеството, си 
поставя като основна цел постигането 
на измеримо, положително социално 
въздействие, а не реализирането на 
печалба за собствениците му, членовете 
му и заинтересованите страни, когато:

– предприятието предоставя 
новаторски услуги или стоки с голяма 
социална възвръщаемост и/или
– предприятието използва 
новаторски метод за производство на
стоки или предоставяне на услуги, 
който въплъщава неговата социална 
цел;
ii) реинвестира своята печалба на 
първо място за постигането на 
основната си цел и е въвело 
предварително определени процедури 
и правила за обстоятелствата, при 
които печалбата се разпределя между 
акционерите и собствениците, за да 
се гарантира, че разпределянето на 
печалба не подкопава основната цел;
(iii) се управлява по отговорен,
прозрачен и демократичен начин, и по-
специално чрез участието на
работниците, клиентите и/или
заинтересованите страни, засегнати от 
неговите стопански дейности;

Or. en

Изменение 199
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, 
а не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
стопански субект в социалната 
икономика, чиято основна задача е 
постигането на социални цели, а не 
реализирането на печалба за неговите 
собственици, членове и акционери. То 
работи на пазара, като произвежда стоки 
и предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин 
и реинвестира печалбата основно за 
постигане на своите социални цели. То 
се управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата дейност;

Or. en

Изменение 200
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не просто реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни, или реинвестирането на 
излишъка основно чрез производство
на социални стоки и предоставяне на 
социални услуги по предприемачески и 
иновационен начин и със стопанска 
цел. То се управлява по отговорен и 
прозрачен начин, и по-специално чрез
включването и/или участието на 
работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;
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Or. de

Изменение 201
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално 
въздействие, а не реализирането на 
печалба за собствениците и 
заинтересованите страни. То работи 
на пазара, като произвежда стоки и 
предоставя услуги по предприемачески 
и иновационен начин и използва 
излишъците основно за постигане на 
социални цели. То се управлява по 
отговорен и прозрачен начин, и по-
специално чрез участието на 
работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
социално отговорно предприятие, 
чиито приоритети засягат в еднаква 
степен обществото и търговската 
дейност, като създават действащи 
модели за социален напредък.  То 
работи на пазара, като произвежда стоки 
и предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин 
и използва излишъците основно за 
постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

Or. fr

Изменение 202
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, 
а не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна задача е 
постигането на социални цели, чрез 
решаване на проблеми на 
обществото, например в областта на 
образованието, семейството, 
околната среда, бедността и 
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по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

интеграцията, а не реализирането на 
печалба за собствениците му, 
членовете му и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин. То се управлява по отговорен и 
прозрачен начин, ако е възможно –
чрез участието на работниците, 
клиентите и заинтересованите страни, 
засегнати от неговата стопанска 
дейност;

Or. en

Изменение 203
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. fi

Изменение 204
Philippe Boulland
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „микрокредит“ означава заем в 
размер до 25 000 EUR;

б) „микрокредит“ означава заем в 
размер до 25 000 EUR, който може да 
бъде преразгледан и увеличен в 
зависимост от икономическия 
климат;

Or. fr

Изменение 205
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „микрофинансиране“ включва 
гаранции, насрещни гаранции, 
микрокредити, собствен капитал и 
частично собствен капитал, от които 
могат да се ползват физически лица и 
микропредприятия.

г) „микрофинансиране“ включва 
гаранции, насрещни гаранции, 
микрокредити, собствен капитал и 
частично собствен капитал, от които 
могат да се ползват физически лица и 
микропредприятия, които нямат или 
имат недостатъчен кредитен 
рейтинг и които не разполагат или 
разполагат с недостатъчни 
капиталови средства и следователно 
нямат достъп до кредитиране.

Or. en

Изменение 206
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „социална иновация“ означава 
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нови интервенции, които са социални 
както от гледна точка на своите 
цели, така и от гледна точка на 
средствата, които използват, и 
предоставят по-ефективни, 
ефикасни, устойчиви и/или 
справедливи отговори на социалните 
потребности, които не са задоволени 
или са задоволени в недостатъчна 
степен, по отношение на борбата с 
бедността и социалното изключване, 
насърчаването на високо равнище на 
качествена заетост и достойни 
условия на труд, като гарантират 
адекватна и предотвратяваща 
бедността социална закрила, както и 
подобряване на условията на труд, с 
което допринасят за социалния 
напредък.
Социалните иновации подобряват 
качеството на живот и труд. Те не се 
оценяват главно въз основа на 
икономически критерии, а по-скоро 
въз основа на своята добавена 
стойност за обществото като цяло;

Or. en

Изменение 207
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „социална иновация” означава 
новаторска социална инициатива или 
проект, изготвен специално с цел да 
отговори по значим начин на 
социални потребности, които са 
игнорирани или по тях не се работи 
достатъчно, като оказването на 
помощ за намиране на първо работно 
място, социалното изключване, 
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борбата с бедността или достъпа до 
здравеопазване за лицата в 
неравностойно положение;

Or. fr

Изменение 208
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „експериментиране в областта на 
социалната политика” означава 
практическо изпитване на социални 
иновации на проектна основа с цел 
събиране на доказателства за 
тяхната ефективност и 
осъществимост, като подобни 
проекти са ограничени във времето и 
включват разнообразни участници от 
всякаква величина.
Резултатите от експериментите 
помагат да се определи дали и при 
какви условия социалните иновации 
могат да бъдат приложени в по-
широк мащаб. Експериментирането в 
областта на социалната политика 
има за цел подобряването на живота 
на бенефициерите посредством 
персонализирани услуги или продукти 
и се развива с прякото участие на 
заинтересованите страни и 
бенефициерите. То изисква 
дългосрочно и устойчиво финансиране 
на пилотни проекти, наблюдение и 
оценка, като е насочено към 
гарантиране на увеличаването на 
мащаба на ефективните подходи.

Or. en
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Изменение 209
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „социално експериментиране” 
означава насърчаване и финансиране 
на проекти, които са иновативни, що 
се отнася до техния подход към 
обществото и метода им на 
изпълнение, улесняват достъпа до 
заетост, подобряват условията на 
живот на лицата, търсещи работа, и 
водят борба срещу социалното 
изключване и бедността, а 
положителните резултати от тях 
биха могли да се популяризират по-
широко на европейско равнище.

Or. fr

Изменение 210
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се състои от следните 
три взаимно допълващи се оси:

1. Програмата се състои от следните 
четири взаимно допълващи се оси:

Or. en

Изменение 211
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта и 
социалните въпроси на Съюза и 
законодателството в областта на 
условията на труд и се насърчават 
основаните на факти формулиране на 
политики и иновации в партньорство 
със социалните партньори, 
организациите на гражданското 
общество и други заинтересовани 
страни;

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката на Съюза в областта на 
заетостта, социалната закрила, 
социалното приобщаване, борбата с 
бедността и законодателството в 
областта на условията на труд и се 
насърчават основаните на факти 
формулиране на политики и социален 
напредък в партньорство със 
социалните партньори, организациите 
на гражданското общество и други 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 212
Philippe Boulland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта и социалните 
въпроси на Съюза и законодателството 
в областта на условията на труд и се 
насърчават основаните на факти 
формулиране на политики и иновации в 
партньорство със социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни;

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта и социалните 
въпроси на Съюза и законодателството 
в областта на условията на труд, 
социалната закрила, борбата с 
бедността и достъпа до 
здравеопазване за лицата в 
неравностойно положение и се 
насърчават основаните на факти и 
социално експериментиране 
формулиране на политики и иновации в 
партньорство със социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни;
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Or. fr

Изменение 213
Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта и социалните 
въпроси на Съюза и законодателството 
в областта на условията на труд и се 
насърчават основаните на факти 
формулиране на политики и иновации в 
партньорство със социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни;

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта, социалната 
политика, политиката за социално 
приобщаване и политиката в 
сферата на борбата с бедността на 
Съюза и законодателството в областта 
на условията на труд и се насърчават 
основаните на факти формулиране на 
политики и иновации в партньорство 
със социалните партньори, 
организациите на гражданското 
общество и други заинтересовани 
страни;

Or. en

Изменение 214
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ос „EURES“, по която се подпомагат 
дейностите, осъществявани от мрежата 
EURES, а именно специализираните 
услуги, определени от държавите-
членки на ЕИП и Конфедерация 
Швейцария заедно с други 
заинтересовани страни, за развиването 
на обмен и разпространяване на 

б) ос „EURES“, по която се подпомагат 
дейностите, осъществявани от мрежата 
EURES, а именно специализираните 
услуги, определени от държавите –
членки на ЕИП, и Конфедерация 
Швейцария заедно с други 
заинтересовани страни, за развиването 
на обмен и разпространяване на 
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информация и други форми на 
сътрудничество с оглед насърчаване на 
географската мобилност на 
работниците;

информация и други форми на 
сътрудничество, като трансгранични 
партньорства, както и индивидуални 
консултации и информация за 
търсещите работа, мобилните 
работници и работодателите, с оглед 
насърчаване на доброволната 
географска мобилност на работниците 
на справедлива основа и оказване на 
принос за постигането на високо 
равнище на висококачествена 
заетост;

Or. de

Изменение 215
Philippe Boulland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) ос „EURES“, по която се подпомагат 
дейностите, осъществявани от мрежата 
EURES, а именно специализираните 
услуги, определени от държавите-
членки на ЕИП и Конфедерация 
Швейцария заедно с други 
заинтересовани страни, за развиването 
на обмен и разпространяване на 
информация и други форми на 
сътрудничество с оглед насърчаване на 
географската мобилност на
работниците;

б) ос „EURES“, по която се подпомагат 
дейностите, осъществявани от мрежата 
EURES, а именно специализираните 
услуги, определени от държавите-
членки на ЕИП и Конфедерация 
Швейцария заедно с други
заинтересовани страни, за развиването 
на обмен и разпространяване на 
информация и други форми на 
сътрудничество, като 
трансграничните партньорства, с 
оглед насърчаване на целевата 
географска мобилност за работниците;

Or. fr

Изменение216
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

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

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
социалните предприятия.

в) ос „Микрофинансиране и социална 
икономика“, чрез която се улеснява 
достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
социалните предприятия.

(Хоризонтално изменение: понятието 
„социално предприемачество” следва 
да се замести навсякъде в документа 
от „социална икономика”.)

Or. en

Изменение217
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric 

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
социалните предприятия.

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
организациите на социалната 
икономика.

(Хоризонтално изменение: понятието 
„социални предприятия” следва да се 
замести навсякъде в документа от 
„организации на социалната 
икономика”.)

Or. en

Изменение 218
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
социалните предприятия.

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
спомага за разширяването на достъпа 
до микрофинансиране и 
увеличаването на неговата наличност 
за лица, които са загубили или за 
които съществува риск да загубят 
работата си, или които изпитват 
затруднения при навлизането или 
завръщането си на пазара на труда,
както и лица, за които съществува 
риск от социално изключване, или 
уязвими лица в неравностойно 
положение по отношение на достъпа 
до конвенционалния кредитен пазар, а 
също така и за микропредприятията, 
в които тези хора работят, както и 
предприятията в социалната 
икономика.

Or. en

Изменение 219
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и 
за социалните предприятия.

в) ос „Микрофинансиране и социална 
икономика“, чрез която се улеснява 
достъпът и се повишава наличието на
финансиране за потенциалните 
предприемачи, особено за 
безработните, живеещите в социална 
изолация лица и уязвимите хора,
както и за съществуващите 
микропредприятия и организациите 
на социалната икономика.
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Or. en

Изменение 220
Philippe Boulland

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за 
предприемачите, особено за най-
отдалечените от пазара на труда, и за 
социалните предприятия.

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до подходящо ниво 
на финансиране – което може да се 
преразглежда и увеличава в 
зависимост от икономическия 
климат – за предприемачите, особено 
за най-отдалечените до този момент от 
пазара на труда, и за новосъздадените 
или съществуващи социални
предприятия.

Or. fr

Изменение 221
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ос „Инициатива за младежта“, 
която подобрява положението със 
заетостта и образованието на 
младите хора, по-специално на тези, 
които не работят и не са обхванати 
от системите за образование и 
обучение.

Or. en
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Изменение 222
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) ос „Инициатива за младежта“, 
която подобрява положението със 
заетостта и образованието на 
младите хора, по-специално на тези, 
които не работят и не са обхванати 
от системите за образование и 
обучение.

Or. en

Изменение 223
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общите разпоредби, установени в 
членове 1–14, се прилагат за трите оси, 
посочени в букви а), б) и в) от параграф 
1, като за всяка една от тях се прилагат 
и специфични разпоредби.

2. Общите разпоредби, установени в 
членове 1–14, се прилагат за четирите
оси, посочени в букви а), б), в) и ва) от 
параграф 1, като за всяка една от тях се 
прилагат и специфични разпоредби.

Or. en

Изменение 224
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) засилване на ангажираността към а) засилване на ангажираността към 



AM\900457BG.doc 71/170 PE487.817v02-00

BG

целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалните условия и
условията на труд сред основните
създатели на политиките на Съюза и 
на националните политики, както и 
сред други заинтересовани страни, за 
да се постигнат конкретни и 
координирани действия както на 
равнището на Съюза, така и на това на 
държавите-членки;

целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалната закрила и 
социалното приобщаване, борбата с 
бедността и подобряването на
условията на труд сред създателите на 
политики на всички равнища, 
социалните партньори, както и 
организациите на гражданското 
общество и обществените органи, за 
да се постигнат социалните цели на 
стратегията „Европа 2020” и да се 
осъществят конкретни и 
координирани действия както на 
равнището на Съюза, така и на това на 
държавите членки;

Or. en

Изменение 225
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) засилване на ангажираността към 
целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалните условия и 
условията на труд сред основните 
създатели на политиките на Съюза и на 
националните политики, както и сред 
други заинтересовани страни, за да се 
постигнат конкретни и координирани 
действия както на равнището на Съюза, 
така и на това на държавите-членки;

а) засилване на ангажираността към 
целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалните условия и 
условията на труд сред основните 
създатели на политиките на Съюза и на 
националните политики, както и сред 
други заинтересовани страни, за да се 
постигнат конкретни и координирани 
действия както на равнището на Съюза, 
така и на това на държавите членки;
насърчаване на признаването и 
оценяването на социалната добавена 
стойност, която предлагат 
социалните предприятия, като част 
от социалната пазарна икономика в 
Европа;

Or. de
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Изменение 226
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) засилване на ангажираността към 
целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалните условия и 
условията на труд сред основните 
създатели на политиките на Съюза и на 
националните политики, както и сред 
други заинтересовани страни, за да се 
постигнат конкретни и 
координирани действия както на 
равнището на Съюза, така и на това 
на държавите-членки;

а) постигане на конкретни и 
координирани действия в областта на 
заетостта, социалните условия, 
социалната изолация и условията на 
труд, както на равнището на Съюза, 
така и на това на държавите членки,
чрез засилване на ангажираността 
сред основните създатели на политиките 
на Съюза и на националните политики, 
както и сред други заинтересовани 
страни, към целите на Съюза в тези 
области и насърчаване на тясно 
сътрудничество със съответните 
социални партньори;

Or. fr

Изменение 227
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 
системи за социална закрила и пазари на 
труда и способстване за реформата на 
политиката чрез насърчаване на доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достойни, достъпни и 
ефикасни системи за социална закрила и 
пазари на труда  с цел осигуряване на 
социално приобщаване и високо 
равнище на висококачествена 
заетост и способстване за реформата 
на политиката, когато е необходимо,
чрез насърчаване на участието на 
всички заинтересовани страни, 
включително неправителствените 
организации и уязвимите хора, като 
живеещите в бедност или в 
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положение на социална изолация, 
лицата с увреждания, мигрантите и 
етническите малцинства, както и  
доброто управление, взаимното 
обучение и социалните иновации;

Or. en

Изменение 228
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 
системи за социална закрила и пазари на 
труда и способстване за реформата на 
политиката чрез насърчаване на доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 
системи за социална закрила и пазари на 
труда, с цел осигуряване на социално 
приобщаване и високо равнище на 
висококачествена заетост, и 
способстване за реформата на 
политиката, когато е необходимо, чрез 
насърчаване на участието на всички 
заинтересовани страни, включително 
неправителствените организации и 
хората, живеещи в бедност или в 
социална изолация, както и доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

Or. de

Изменение 229
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 
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системи за социална закрила и пазари на 
труда и способстване за реформата на 
политиката чрез насърчаване на 
доброто управление, взаимното 
обучение и социалните иновации;

висококачествени системи за социална 
закрила, които защитават 
бенефициерите от бедност, и 
приобщаващи пазари на труда, с цел 
осигуряване на социално приобщаване 
и високо равнище на 
висококачествена заетост, и 
способстване за социален напредък 
чрез насърчаване на участието на 
всички заинтересовани страни, 
включително неправителствените 
организации и хората, живеещи в 
бедност и социална изолация, както и 
добрата и достойна работа, доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

Or. en

Изменение 230
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни и ефикасни 
системи за социална закрила и пазари на 
труда и способстване за реформата на 
политиката чрез насърчаване на доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

б) насърчаване на социално 
управление, поставяйки за цел 
постигането на по-висока степен на 
социално сближаване, стимулиране 
на социалните иновации и 
подпомагане на разработването на 
подходящи, достъпни, справедливи и 
ефикасни системи за социална закрила и 
пазари на труда и способстване за 
реформата на политиката чрез 
насърчаване на доброто управление, 
взаимното обучение и социалните 
иновации;

Or. fr
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Изменение 231
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модернизиране на 
законодателството на Съюза в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране и 
гарантиране на ефективното 
прилагане на законодателството на 
Съюза по въпросите, свързани с 
условията на труд;

в) наблюдение на напредъка в 
областта на социалните цели на 
стратегията „Европа 2020” и 
политиките на ЕС, както и  
законодателството на Съюза по 
въпросите, свързани с условията на 
труд;

Or. en

Изменение 232
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модернизиране на законодателството 
на Съюза в съответствие с принципите 
на интелигентното регулиране и 
гарантиране на ефективното прилагане 
на законодателството на Съюза по 
въпросите, свързани с условията на 
труд;

в) усъвършенстване на 
законодателството на Съюза в 
съответствие с принципите на „добрата 
работа“ и гарантиране на ефективното 
прилагане на законодателството на 
Съюза по въпросите, свързани с 
условията на труд;

Or. en

Изменение 233
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) модернизиране на законодателството 
на Съюза в съответствие с принципите 
на интелигентното регулиране и 
гарантиране на ефективното прилагане 
на законодателството на Съюза по 
въпросите, свързани с условията на 
труд;

в) модернизиране на законодателството 
на Съюза в съответствие с принципите 
на интелигентното регулиране – и не за 
сметка на прозрачността – и 
гарантиране на ефективното прилагане 
на законодателството на Съюза по 
въпросите, свързани с условията на 
труд;

Or. el

Изменение 234
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) изграждане и насърчаване на 
системи и правила, които 
подпомагат развитието на сектора 
на МСП;

Or. pl

Изменение 235
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) насърчаване създаването на 
устойчива „зелена“ и „бяла“ 
висококачествена заетост, както и 
прогнозиране и развиване на нови 
способности и умения за тази цел, 
чрез свързване на политиките по 
заетостта и социалните въпроси с 
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промишлените и структурните 
политики, в подкрепа на прехода към 
икономика с ефективно използване на 
ресурсите и ниски въглеродни емисии 
и устойчиво развитие от екологична 
и социална гледна точка;

Or. en

Изменение 236
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;
насърчаването на подобна мобилност 
обаче не трябва да отнема от 
значението на факта, че 
работниците в Съюза следва да имат 
възможности за работа и в своите 
собствени държави членки; всяко 
евентуално желание от тяхна 
страна за търсене на работа в други 
държави членки трябва да бъде в 
резултат на свободен избор, а не 
задължение, продиктувано от 
липсата на перспективи за работа в 
собствената им държава членка по 
произход; поради това насърчаването 
на мобилността следва да не създава 
улеснения за работниците „да бягат” 
от държавите членки с по-голяма 
безработица в по-проспериращите 
държави членки, тъй като това би 
могло да лиши държавите членки, 
изпитващи затруднения, от 
ресурсите, които са им нужни, за да 
преодолеят кризата;
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Or. it

Изменение 237
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на географската
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) улесняване на доброволната 
географска мобилност на работниците, 
особено в пограничните райони, чрез 
подпомагане на трансграничните 
партньорства и трансграничния 
социален диалог, както и чрез 
консултации и информация за 
търсещите работа лица, мобилните 
работници и работодателите, и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда, които 
са приобщаващи и предлагат 
висококачествени работни места;

Or. en

Изменение 238
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на географската
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) насърчаване на всички инициативи 
за намиране на първо работно място 
и връщане на безработните на работа 
и на целевата географска мобилност на 
работниците и увеличаване на 
възможностите за работа чрез 
изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;
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Or. fr

Изменение 239
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в 
Европейския съюз;

Or. en

Изменение 240
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) насърчаване на географската и 
трансграничната мобилност на 
работниците и увеличаване на 
възможностите за работа чрез 
изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

Or. de

Изменение 241
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за уязвимите групи и
микропредприятията и чрез 
осигуряване на по-голям достъп до 
финансиране за социалните 
предприятия.

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за безработните, социално 
изключените и уязвимите хора, които 
желаят да създадат 
микропредприятие, както и за 
съществуващите микропредприятия,
и чрез осигуряване на по-голям достъп 
до финансиране за организациите на 
социалната икономика;

Or. en

Изменение 242
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за уязвимите групи и 
микропредприятията и чрез осигуряване 
на по-голям достъп до финансиране за 
социалните предприятия.

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване (например за 
хората с увреждания или ниска 
квалификация или за засегнатите от 
лични или професионални проблеми) 
чрез увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за групите в неравностойно 
положение и микропредприятията и 
чрез осигуряване на по-голям достъп до 
финансиране за социалните 
предприятия.

Or. de

Изменение 243
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) борба с бедността и социалната 
изолация чрез подпомагане на 
дейността на организациите на 
гражданското общество, социалните 
партньори, социалните предприятия 
и организациите на социалната 
икономика, както и обществените 
органи.

Or. en

Изменение 244
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

подобряване на познаването и 
разбирането на положението, 
преобладаващо в държавите членки и 
в други страни участнички, чрез 
анализ, оценка и внимателно 
наблюдение на стратегиите и 
тяхното прилагане.

Or. de

Изменение 245
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) осигуряване на добър преход от 
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системата на образованието до 
намирането на достойна работа, 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище и насърчаване на качеството 
на стажовете и професионалното 
обучение.

Or. en

Изменение 246
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) осигуряване на добър преход от 
системата на образованието до 
намирането на достойна работа, 
предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище и насърчаване на качеството 
на стажовете и професионалното 
обучение.

Or. en

Изменение 247
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчава равенството между жените 
и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

а) насърчава равенството между жените 
и мъжете чрез интегриране на 
принципа за равенството между 
половете и прилагане на 
положителни действия за 
насърчаването му, да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
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или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация, и да изпълнява 
задължението, поето по силата на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на 
хората с увреждания, по отношение, 
наред с другото, на образованието, 
работата, заетостта и 
достъпността;

Or. en

Изменение 248
Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчава равенството между жените 
и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

а) насърчава равенството между жените 
и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, език,
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 249
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантира, че при определянето и 
изпълняването на политиките и 
дейностите на Съюза са взети предвид 
изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 

б) насърчава, при определянето и 
изпълняването на политиките и 
дейностите на Съюза, висока степен на 
заетост, гарантира адекватна социална 
закрила и борба срещу социалното 
изключване.
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социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване.

Or. fr

Изменение 250
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) гарантира, че при определянето и 
изпълняването на политиките и 
дейностите на Съюза са взети предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, с 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и с борбата срещу социалното 
изключване.

б) гарантира, че при определянето и 
изпълняването на политиките и 
дейностите на Съюза са взети предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост,  с мерките 
за предотвратяване на дългосрочната 
безработица и борба с нея, с 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и с борбата срещу социалното 
изключване.

Or. el

Изменение 251
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. подкрепя социалните 
предприятия, които предоставят 
професионално образование за 
младите хора, така че последните да 
придобият професионални 
квалификации, които се изискват на 
пазара на труда.

Or. en
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Изменение 252
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 б) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. установява координирани 
действия между образователната 
система, пазара на труда и 
системата за социална защита, 
както на национално, така и на 
трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 253
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4 а
Принцип на партньорство

За да се гарантира, че програмата 
отговаря на потребностите и 
изискванията на бенефициерите, 
както и за да се насърчи доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалната иновация, Комисията и 
държавите членки прилагат 
принципа на партньорство през целия 
жизнен цикъл и на всички равнища на 
програмата. За тази цел, Комисията 
и държавите членки гарантират, че 
организации на гражданското 
общество, в т.ч. социалните 
партньори, които представляват 
целевите групи на програмата, 
вземат участие е стратегическите 
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решения, разработването, 
осъществяването, наблюдението, 
оценката и разпространението на 
осите на програмата.
За ефективното прилагане на 
принципа на партньорство, както и 
на дейностите за изграждане на 
капацитет и компетентности на 
социалните партньори и на 
организациите на гражданското 
общество, които представляват 
целевите групи на програмата, се 
заделят достатъчни по размер 
финансови ресурси.

Or. en

Изменение 254
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите кредити за 
изпълнението на програмата за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. възлизат на 958,19 милиона 
евро14.

1. Финансовите кредити за 
изпълнението на програмата за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 
г. възлизат на най-малко 1 000 милиона 
евро14, като се взема предвид 
положението със заетостта и 
ограниченията, заложени в 
договаряната понастоящем 
многогодишна финансова рамка.

Or. fr

Изменение 255
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовите кредити за 
изпълнението на програмата за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. възлизат на 958,19 милиона 
евро14.

1. Финансовите кредити за 
изпълнението на програмата за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. възлизат на [ХХХ] милиона 
евро14.

Or. en

Обосновка

Общия финансов пакет следва да бъде в съответствие с резолюцията на Европейския 
парламент от 8 юни 2011 г. относно инвестиране в бъдещето: нова многогодишна 
финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа 
(доклад на специалната комисия по политическите предизвикателства и 
бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. (SURE).

Изменение 256
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За осите, предвидени в член 3, параграф 
1, се отпускат следните 
ориентировъчни проценти, както 
следва:

За целия период на програмата, за 
осите, предвидени в член 3, параграф 1, 
букви а), б) и в) се отпускат финансови 
средства, разбити както следва:

Or. en

Изменение 257
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за 

a) 60 % за ос „Прогрес“;
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насърчаване на социалното 
експериментиране като метод за 
изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед 
тяхното по-широко използване;

Or. en

Изменение 258
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране 
като метод за изпитване и оценяване 
на иновационни решения с оглед 
тяхното по-широко използване;

a) 60% за ос „Прогрес“, от които най-
малко 50% се отпускат за социална 
закрила, социално приобщаване и 
намаляване и предотвратяване на 
бедността;

Or. en

Изменение 259
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед 
тяхното по-широко използване;

a) 60% за ос „Прогрес“, от които най-
малко 60% се отпускат за социална 
закрила, социално приобщаване, за 
намаляване и предотвратяване на 
бедността, и най-малко 15% за борба 
с безработицата сред младежта; най-
малко 15% и най-много 17% от 
бюджета за тази ос се отпускат за 
насърчаване на социалното 
експериментиране; осигурява се 
финансиране за малки, средни и 
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големи проекти в еднаква степен.

Or. en

Изменение 260
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване;

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 20 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване;

Or. fr

Изменение 261
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 15 % за ос „EURES“; б) 20% за ос „EURES“, от които поне 
40% се разпределят за целенасочени 
схеми за мобилност, поне 20% за 
трансгранични партньорства, и най-
малко 15% за обучение и 
квалификация на персонала на 
„EURES“;

Or. en

Изменение 262
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 15 % за ос „EURES“; б) 18 % за ос „EURES“;

Or. en

Изменение 263
Thomas Händel, Gabriele Zimmer, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 15 % за ос „EURES“; б) 15% за ос „EURES“, от които поне 
10% се разпределят за целенасочени 
схеми за мобилност, поне 40% за 
трансгранични партньорства, и най-
малко 20% за обучение и 
квалификация на персонала на 
„EURES“;

Or. de

Изменение 264
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 15 % за ос „EURES“; б) 15% за ос „EURES“, като се даде 
приоритет в частност на „Your first 
Eures job“ и се разпределят най-малко 
20% за трансгранични партньорства;

Or. fr
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Изменение 265
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) 20 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“.

в) 15 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“.

Or. en

Изменение 266
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25% от бюджета за тази програма се 
разпределя за насърчаване на 
експериментирането в областта на 
социалната политика, а най-малко 
10% за борба безработицата и 
изключването сред младежта; 
осигурява се финансиране за малки, 
средни и големи проекти в еднаква 
степен.

Or. en

Изменение 267
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите 5 % се разпределят между 
осите ежегодно в съответствие с 
приоритетите на политиката.

Останалите 2 % се разпределят между 
осите ежегодно в съответствие с 
приоритетите на политиката, 
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установени съвместно от 
Европейския парламент и Съвета по 
предложение на Комисията.

Or. en

Изменение 268
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите 5 % се разпределят между 
осите ежегодно в съответствие с 
приоритетите на политиката.

Останалите 5 % се разпределят между
осите ежегодно в съответствие с 
приоритетите на политиката, 
предложени от Комисията и приети 
от Европейския парламент и Съвета.

Or. fr

Изменение 269
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към финансовите 
кредити, предвидени в параграф 1, се 
осигурява финансиране за oс 
„Инициатива за младежта“, 
посочена в член 3, параграф 1, буква 
ва). За програмния период от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. 
финансовите кредити, предназначени 
за тази ос възлизат на [XXX] милиона 
евро.

Or. en
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Изменение 270
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а) (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към финансовите 
кредити, предвидени в параграф 1, се 
осигурява финансиране за ос 
„Инициатива за младежта“, 
посочена в член 3, параграф 1, буква 
ва). За програмния период от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г. 
финансовите кредити, предназначени 
за тази ос възлизат на [XXX] милиона 
евро.

Or. en

Обосновка

Въвежда се нова ос „Инициатива за младежта“ за справяне с неприемливо високото 
равнище на безработицата сред младежта, при условие че бъде възможно 
осигуряването на финансиране за тази цел в рамките на МФР за периода 2014–2020 г.

Изменение 271
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 272
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По програмата могат да се финансират 
следните видове действия:

По програмата могат да се финансират 
следните видове действия в нейната 
сфера на компетентност:

Or. fr

Изменение 273
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) събиране на данни и статистики, 
както и разработване на общи 
методологии, класификации, 
индикатори и целеви показатели;

a) събиране на данни и статистики, 
класификации, индикатори и целеви 
показатели;

Or. it

Изменение 274
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценявания и оценки на 
въздействието;

в) независими оценявания и 
насърчаване на извършването на 
оценки на въздействието, включително 
от частни органи;

Or. fr

Изменение 275
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценявания и оценки на 
въздействието;

в) оценявания и оценки на 
въздействието, както и преценка 
относно ефективността на мерките, 
свързани с целите в областта на 
заетостта, социалното сближаване и 
прогреса;

Or. el

Изменение 276
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) наблюдаване на въздействието на 
осъществяваните политики по 
отношение на най-уязвимите групи;

Or. en
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Изменение 277
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) наблюдаване на въздействието на 
осъществяваните политики по 
отношение на подобряването на 
условията на труд;

Or. en

Изменение 278
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) конкретни иновационни дейности 
в областта на заетостта, 
социалното изключване, достъпа на 
хората в неравностойно положение 
до здравеопазване, условията на труд 
и социалните въпроси.

Or. fr

Изменение 279
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) обмен и разпространение на добри 
практики, иновационни подходи и опит, 
партньорски оценки, бенчмаркинг и 
взаимно обучение на европейско 

a) обмен и разпространение на добри 
практики, иновационни подходи и опит, 
партньорски оценки, бенчмаркинг и 
взаимно обучение на европейско 
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равнище; равнище, така че социалното 
изключване и бедността да могат да 
бъдат ефективно разрешени чрез 
успешното насърчаване на стратегии 
за заетост;

Or. de

Изменение 280
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 281
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обучение на специалисти в 
областта на правото и на 
политиките и на съветници от 
EURES;

заличава се

Or. fr

Изменение 282
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква в) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обучение на специалисти в областта 
на правото и на политиките и на
съветници от EURES;

в) обучение на специалисти в областта 
на правото и всички онези, които 
участват активно в програмата на 
Европейския съюз за социална 
промяна и социални иновации, особено 
съветници от EURES;  

Or. de

Изменение 283
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) обучение на специалисти в областта 
на правото и на политиките и на 
съветници от EURES;

в) обучение на специалисти в областта 
на правото и на политиките и на 
съветници от EURES, както и на 
участници в трансграничните 
партньорства по „Eures“;

Or. en

Изменение 284
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) изготвяне и публикуване на 
наръчници, доклади и образователни 
материали;

г) изготвяне и публикуване на 
наръчници, доклади и образователни 
материали и на мерки, свързани с 
информацията, комуникациите и 
медийното покритие на 
инициативите, подкрепяни по оста 
„Прогрес“;
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Or. fr

Изменение 285
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква д) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) информационни и комуникационни 
дейности;

заличава се

Or. fr

Изменение 286
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) формулиране и разпространение 
на набор от социални критерии, 
които да се прилагат на доброволна 
основа от всички предприятия, 
установени в Европейския съюз, за 
които да се присъжда съответно 
обозначение, съгласно посоченото в 
член 16.

Or. fr

Изменение 287
Evelyn Regner

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква е а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) засилване на познаването и 
разбирателството между лицата, 
изготвящи политиките и другите 
заинтересовани страни по отношение 
на разработването и 
осъществяването на политики, 
които насърчават 
висококачествената заетост, 
добрите условия на труд, 
приобщаващи пазари на труда, 
социалната закрила и включване и 
борбата с бедността.

Or. en

Изменение 288
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еa) насърчаване на културата на 
превенция в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд и насърчаване на 
психическото и физическото здраве в 
трудовата среда;

Or. en

Изменение 289
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждане на капацитет на заличава се
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националните администрации и 
специализираните служби, 
отговарящи за насърчаването на 
географската мобилност, определени 
от държавите-членки, и на субекти, 
предоставящи микрокредитиране;

Or. fr

Изменение 290
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждане на капацитет на 
националните администрации и 
специализираните служби, отговарящи 
за насърчаването на географската 
мобилност, определени от държавите-
членки, и на субекти, предоставящи 
микрокредитиране;

б) изграждане на капацитет на 
администрациите и специализираните 
служби, отговарящи за насърчаването 
на географската мобилност, определени 
от държавите членки, както и 
изграждането на капацитета на
субекти, предоставящи 
микрокредитиране и на такива, 
предоставящи финансиране за 
социалните предприятия;

Or. en

Изменение 291
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) изграждане на капацитет на 
организациите на социалните 
партньори, неправителствените 
организации и на субекти от 
социалната икономика;
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Or. en

Изменение 292
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) изграждане на капацитет на 
организациите на социалните 
партньори и на организациите на 
гражданското общество;

Or. en

Изменение 293
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на връзки и 
сътрудничество между 
специализирани органи, национални, 
регионални и местни органи и служби 
по заетостта на европейско равнище;

заличава се

Or. fr

Изменение 294
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на връзки и г) установяване на връзки и 
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сътрудничество между специализирани 
органи, национални, регионални и 
местни органи и служби по заетостта на 
европейско равнище;

сътрудничество между специализирани 
органи, национални, регионални и 
местни органи, организации на 
гражданското общество и на 
социалните партньори и служби по 
заетостта на европейско равнище;

Or. en

Изменение 295
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора, със съзнанието, че 
насърчаването на географската 
мобилност сред младите хора не 
следва да улеснява тенденции като 
„изтичането на мозъци“ от 
държавите членки, които изпитват 
по-сериозни затруднения, към по-
проспериращите държави членки. 
Посоченото „изтичане на мозъци“ би 
могло да подкопае способността на 
намиращите се в затруднение 
държави членки да преодолеят 
кризата; ето защо географската 
мобилност не трябва да се превръща в 
единствена възможност, с която 
разполагат младите хора, а следва да 
допълва увеличаването на 
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възможностите за работа в 
държавата членка на произход на 
съответните млади хора.

Or. it

Изменение 296
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза по собствен избор и за 
премахване на пречките пред 
мобилността за гражданите, които 
са решили да се преместят:

a) информация и предоставяне на 
съвети на търсещите работа, 
мобилните работници, 
трансграничните работници, както и 
на организациите, които 
представляват техните интереси и 
на работодателите; обучение за 
лицата, които се занимават 
администрирането на трансгранични 
ползи;
б) Постигане на напредък по 
отношение на многоезичната цифрова 
платформа за сравняване на 
предложенията и заявленията за работа 
и на целеви схеми за мобилност за 
заемане на свободни работни места там, 
където са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
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и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

Or. en

Изменение 297
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. По оста „EURES“ могат да се 
финансират следните видове 
действия:

Or. fr

Изменение 298
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, които се съсредоточават по-
специално върху трансграничните 
работници и върху разработването на 
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заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

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

Or. de

Изменение 299
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 300
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква б) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) обучение на специалисти в 
областта на правото и на съветници 
по политиките по оста „EURES“;

Or. fr

Изменение 301
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) изграждане на капацитет на 
националните администрации и 
специализираните служби, 
отговарящи за насърчаването на 
целева географска мобилност, 
определени от държавите членки;

Or. fr

Изменение 302
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 – буква г) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на връзки и 
сътрудничество между 
специализирани органи, национални, 
регионални и местни органи и служби 
по заетостта на европейско равнище;

Or. fr
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Изменение 303
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 4 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. действия в подкрепа на достъпа до 
специализирани курсове за 
професионална квалификация с цел 
по-добро подпомагане на специфични 
групи работници и на безработните.

Or. en

Изменение 304
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Под заглавието 
„Микрофинансирането и социалните 
предприятия“ могат да се финансират 
следните видове действия:

Or. fr

Изменение 305
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

5. Подкрепа за микрофинансирането и 
социалните предприятия, и подкрепа за 
лицата, които нямат или имат 
недостатъчен кредитен рейтинг, и 
които не разполагат или разполагат с 
недостатъчни капиталови средства и 
следователно нямат достъп до 
кредитиране, по-специално чрез 
финансовите инструменти, предвидени 
в дял VIII на част първа от Регламент 
(ЕС) № ХХХ/2012 [новият финансов 
регламент] за финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза, и безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 306
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 – буква а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 307
Philippe Boulland
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 – буква б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изграждане на капацитет на 
националните администрации и 
специализираните служби, 
отговарящи за признаването и 
насърчаването на субектите, 
предоставящи микрокредитиране, 
определени от държавите-членки;

Or. fr

Изменение 308
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Подкрепа на микропредприятията 
и социалните предприятия, чрез 
финансовите инструменти, за 
предоставянето на професионално 
обучение за младите хора и/или 
безработните.

Or. en

Изменение 309
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, допустими за финансиране 
по програмата, могат да бъдат 
изпълнявани съвместно с други 
инструменти на Съюза, при условие че 

Действията, допустими за финансиране 
по програмата, могат да бъдат 
изпълнявани съвместно с други 
инструменти на Съюза, при условие че 
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тези действия отговарят на целите както 
на програмата, така и на съответния 
друг инструмент.

тези действия отговарят на целите както 
на програмата, така и на съответния 
друг инструмент. От съществено 
значение е установяването на ясни 
разграничителни линии между 
намесите чрез други инструменти 
(например ЕСФ или ЕФРР) и 
настоящата програма, с цел да се 
избегне припокриване на подкрепата и 
да се гарантира взаимодействие.

Or. pl

Изменение 310
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, 
здравеопазването, разширяването и 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд, Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
програмата „Хоризонт 2020“ за 
научни изследвания и иновации, 
програмата за конкурентоспособност 
на предприятията и малките и 
средни предприятия.

Or. en

Изменение 311
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика.

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите членки и в съответствие с 
принципа на партньорство, гарантира, 
че извършваните в рамките на 
програмата дейности са съгласувани с 
другите действия на Съюза и ги 
допълват, и по-специално в рамките на 
Европейския социален фонд и в области 
като социалния диалог, правосъдието и 
основните права, равните 
възможности, образованието, 
професионалното обучение, правата и 
благосъстоянието на децата и 
политиката за младежта, политиката в 
областта на миграцията. научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
условията на труд, разширяването и 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

Or. en

Изменение 312
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, ще гарантира, че 
всички извършвани в рамките на 
програмата дейности са съгласувани с 
другите действия на Съюза, допълват ги 
и не се дублират с тях, и по-специално в 
рамките на Европейския социален фонд 
и в области като социалния диалог, 
правосъдието и основните права, 
образованието, професионалното 

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, ще гарантира, че 
всички извършвани в рамките на 
програмата дейности са съгласувани с 
другите действия на Съюза, допълват ги 
и не се дублират с тях, и по-специално в 
рамките на Европейския социален фонд 
и в области като социалния диалог, 
правосъдието и основните права, 
образованието, професионалното 
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обучение и политиката за младежта, 
научните изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика. 
Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 
на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ.

обучение и политиката за младежта, 
научните изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика. 
Комисията гарантира, че държавите 
членки предоставят финансиране от 
ЕСФ на организациите, които 
предлагат програми за обучение и 
наставничество на крайните 
бенефициери на 
микрокредитирането; в допълнение, 
тя насърчава държавите членки да 
отпускат лихвени субсидии от ЕСФ 
на получателите на 
микрокредитиране от ЕС. 
Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 
на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ.

Or. hu

Изменение 313
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на структурните 
фондове, на Европейския социален 
фонд, на ЕФРР и на специфични 
програми за МСП и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
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общата икономическа политика. предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика.

Or. fr

Изменение 314
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения 
и общата икономическа политика.

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите-членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

Or. it

Изменение 315
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 

2. Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 
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на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ.

на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ и конвенциите на 
МОТ.

Or. en

Изменение 316
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Осъществяваните действия 
отговарят освен това на Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и на Конвенцията на ООН за правата 
на хората с увреждания.

Or. en

Изменение 317
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от действията, 
извършени по програмата, се съобщават 
и разпространяват по подходящ начин с 
цел максимално увеличаване на тяхното 
въздействие, на устойчивостта и 
добавената стойност на Съюза

1. Резултатите от действията, 
извършени по програмата, се съобщават 
и разпространяват редовно и по 
подходящ начин на гражданите, 
ЕИСК и представителите на МСП, 
социалните партньори и на 
Европейския парламент с цел 
максимално увеличаване на тяхното 
въздействие, на устойчивостта и 
добавената стойност на Съюза.

Or. fr
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Изменение 318
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от действията, 
извършени по програмата, се съобщават 
и разпространяват по подходящ начин с 
цел максимално увеличаване на тяхното 
въздействие, на устойчивостта и 
добавената стойност на Съюза

Не се отнася до българския текст.

Or. hu

Изменение 319
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, Комисията изготвя 
годишни доклади за наблюдение и ги 
изпраща до Европейския парламент и до 
Съвета, както и до КР и ЕИСК за 
сведение. Посочените доклади обхващат 
качествените и количествените 
резултати от програмата и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата. Докладите се 
публикуват и се предоставят на 
обществеността в интерес на по-
голямата прозрачност.
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Or. fr

Изменение 320
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 321
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, на всеки две години
Комисията изготвя доклади за 
наблюдение и ги изпраща до 

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

Съвета. Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.

Or. hu

Изменение 322
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 323
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1



AM\900457BG.doc 119/170 PE487.817v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. До края на 2017 г. се извършва 
междинна оценка на програмата в 
сътрудничество със Стратегическия 
консултативен съвет, посочен в член 
26, параграф г)  с цел да се измери 
напредъкът към постигането на нейните 
цели, да се определи дали ресурсите са 
били използвани ефикасно и да се оцени 
нейната добавена стойност за Съюза.
Стратегическият консултативен 
съвет, посочен в член 26, параграф г) 
участва в целия процес на оценяване.

Or. en

Изменение 324
Jan Kozłowski

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Най-късно до края на 2017 г. се 
извършва междинна оценка на 
програмата с цел да се измери 
напредъкът към постигането на нейните 
цели, да се определи дали ресурсите са 
били използвани ефикасно и да се оцени 
нейната добавена стойност за Съюза. 
Въз основа на прегледа Комисията 
може да предложи прехвърляне на 
бюджетни кредити между 
различните оси на програмата.

Or. pl

Изменение 325
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 а
Тематични раздели и финансиране

1. По оста „Прогрес“ се подкрепят 
дейности в един или няколко от 
следните тематични раздели, 
изброени в букви а), б) и в). За цялото 
времетраене на програмата, 
разпределението на средствата, 
посочено в член 5, параграф 2, буква в), 
между различните раздели спазва 
следните долни граници:
a) заетост, в рамките на което най-
малко 10% от разпределените за този 
раздел средства се изразходват за 
борба с безработицата сред 
младежта;
б) социална закрила, социално 
приобщаване и намаляване и 
предотвратяване на бедността: 50%;
в) условия на труд: 10%.
2. В рамките на дейностите в трите 
тематични раздела, поне 25 % от 
разпределените средства, посочени в 
член 5, параграф 2, буква а), се 
изразходват за експериментиране в 
областта на социалната политика за 
цялото времетраене на програмата.
3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26д 
относно разпределянето на средства 
между отделните раздели в рамките 
на оста. Комисията се оправомощава 
да определя цялостното 
разпределение на средства за раздел 
а), както и да увеличава или намалява 
разпределените средства за раздели б) 
и в), посочени в параграф 1, с 
максимум 5 %, като надлежно 
отчита специфичните нужди и 
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приоритети на политиките в 
областите, обхванати от оста 
„Прогрес“.

Or. en

Изменение 326
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 а
Тематични раздели

Многогодишната работна програма 
на оста „Прогрес“ следва да подкрепя 
дейности в един или повече от 
следните тематични раздели:
a) заетост,
б) социална закрила, социално 
приобщаване и намаляване и 
предотвратяване на бедността;
в) условия на труд и здраве и 
безопасност на работното място;
Освен това, тя следва да включва 
следните хоризонтални приоритети:
a) експериментиране в областта на 
социалната политика;
б) борба с безработицата и 
изключването сред младежта;
в) насърчаване на равните 
възможности между жените и 
мъжете;
г) борба с дискриминацията, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация 
изпълнение на задълженията по 
Конвенцията на ООН за правата на 
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хората с увреждания;
д) закрила на правата и 
благосъстоянието на децата.

Or. en

Изменение 327
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните цели 
на ос „Прогрес“ са:

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните цели 
на ос „Прогрес“ са да подкрепя 
стратегията „Европа 2020“, 
Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване 
и други важни водещи инициативи, 
както и участието в засиления 
социален ОМК. Специфичните цели:

Or. en

Изменение 328
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по заетостта и 
социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза се 
основават на надеждни данни отговарят 
на потребностите, 
предизвикателствата и условията в 

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката на Съюза в областта на
заетостта, условията на труд, 
социалната закрила, социалното 
приобщаване и борбата с 
дискриминацията и с 
множествената дискриминация, 
борбата с бедността и изключването 



AM\900457BG.doc 123/170 PE487.817v02-00

BG

отделните държави-членки и в 
останалите участващи държави;

в областта на жилищното 
настаняване, борбата с 
безработицата и бедността сред  
младежта, бедността сред 
мигрантите и етническите 
малцинства, детската бедност, 
енергийната бедност, както и
законодателството в тези области се 
основават на надеждни данни и 
отговарят на потребностите на хората, 
социалните предизвикателства и 
социалните условия в отделните 
държави членки и в останалите 
участващи държави;

Or. en

Изменение 329
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по заетостта и
социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза се 
основават на солидни доказателства и 
отговарят на потребностите, 
предизвикателствата и условията в 
отделните държави-членки и в 
останалите участващи държави;

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по социалните въпроси на 
Съюза, по отношение на борбата с 
изключването, достъпа на най-
бедните до здравеопазване и 
заетостта, и законодателството в 
областта на условията на труд се 
основават на местни, регионални и 
национални доказателства и са изцяло 
подходящи за потребностите на 
търсещите работа и/или на заетите 
лица, както и към потребностите, 
предизвикателствата и условията, 
които засягат гражданите, в 
отделните държави-членки и в 
останалите участващи държави;

Or. fr
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Изменение 330
Konstantinos Poupakis

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по заетостта и 
социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза се 
основават на надеждни данни и 
отговарят на потребностите, 
предизвикателствата и условията в 
отделните държави-членки и в 
останалите участващи държави;

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по заетостта и 
социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза се 
основават на надеждни данни и 
действително съответстват на 
потребностите, предизвикателствата и 
условията в отделните държави членки 
и в останалите участващи държави;

Or. el

Изменение 331
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог по 
въпросите на политиката по заетостта 
и социалните въпроси на Съюза и
законодателството в областта на 
условията на труд на равнището на 
Съюза, на национално и на 
международно равнище с цел 
подпомагане на държавите-членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог, в рамките 
на Европейската стратегия за 
заетостта и Отворения метод на 
координация в областта на 
социалната закрила и социалното 
приобщаване и чрез създаване на 
контакти между специализираните 
органи, включително социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество, по въпросите 
на политиката на Съюза в сферата на
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Съюза; заетостта, социалната закрила,
законодателството в областта на 
условията на труд, борбата с 
дискриминацията и с 
множествената дискриминация, 
борбата с бедността и изключването 
в областта на жилищното 
настаняване, защитата на правата и 
благосъстоянието на децата,  
борбата с безработицата и 
бедността сред младежта, 
подпомагане на интеграцията на 
мигрантите и подобряване на 
положението на лицата, търсещи 
убежище, на национално и на 
международно равнище с цел 
подпомагане на държавите членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

Or. en

Изменение 332
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог по 
въпросите на политиката по 
заетостта и социалните въпроси на 
Съюза и законодателството в областта 
на условията на труд на равнището на 
Съюза, на национално и на 
международно равнище с цел 
подпомагане на държавите-членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 

б) улесняване на ефективния и
приобщаващ обмен на информация, 
съсредоточен върху иновационни 
дейности за насърчаване на достъпа 
до заетост и особено до първо 
работно място, взаимно обучение и 
диалог по въпросите на социалната 
политика на Съюза,  мерки за борба с 
изключването и информационни 
кампании относно ползата от 
създаването на етикет за 
образцовите в социално отношение 
предприятия в Европа, и относно
законодателството в областта на 
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Съюза условията на труд на равнището на 
Съюза, на национално и на 
международно равнище с цел 
подпомагане на държавите членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

Or. fr

Изменение 333
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог по 
въпросите на политиката по заетостта 
и социалните въпроси на Съюза и 
законодателството в областта на 
условията на труд на равнището на 
Съюза, на национално и на 
международно равнище с цел 
подпомагане на държавите-членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог, в рамките 
на Европейската стратегия за 
заетостта и Отворения метод на 
координация в областта на 
социалната закрила и социалното 
приобщаване и чрез създаване на 
контакти между специализираните 
органи, включително социалните 
партньори и организации на 
гражданското общество, по въпросите 
на политиката на Съюза в областта на
заетостта, условията на труд, 
социалната закрила, социалното 
приобщаване и борбата с бедността, 
както и законодателството в тези 
области на равнището на Съюза, на 
национално и на международно 
равнище с цел подпомагане на 
държавите членки и на останалите 
участващи държави при разработването 
на техните политики и прилагането на 
законодателството на Съюза;

Or. en
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Изменение 334
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) подкрепа за активното участие на 
всички заинтересовани участници в 
последващите действия по вече 
съгласувани приоритети на Съюза, 
като например активно приобщаване, 
борба с дискриминацията и с 
дискриминацията, основаваща се на 
множество признаци, борба с 
бездомничеството и изключването в 
областта на жилищното 
настаняване, детската бедност, 
енергийната бедност, бедността и 
безработицата сред младежта, 
както и бедността сред мигрантите, 
подобряване на положението на 
лицата, търсещи убежище, и 
етническите малцинства, като се 
изпълняват Европейската стратегия 
за хората с увреждания за периода 
2010–2020 г., Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
съвместното действие в областта на 
психичното здраве и благоденствие и 
съвместното действие относно 
неравнопоставеността в 
здравеопазването;

Or. en

Изменение 335
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква б б) (нова)



PE487.817v02-00 128/170 AM\900457BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) насърчаване на културата на 
превенция в областта на 
здравословните и безопасни условия 
на труд и насърчаване на 
психическото и физическото здраве в 
трудовата среда;

Or. en

Изменение 336
Gabriele Zimmer, Thomas Händel, Patrick Le Hyaric

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на финансова подкрепа 
за създателите на политиките, за да 
могат да се направят изпитвания на 
реформите на социалната политика и 
на политиката по отношение на пазара 
на труда, изграждане на капацитета на 
основните действащи лица за 
проектиране и осъществяване на 
социалното експериментиране и 
предоставяне на достъп до съответните 
знания и експертен опит;

в) предоставяне на финансова подкрепа 
за създателите на политиките, за да 
могат да прогнозират и развият 
потенциала за създаване на работни 
места, както и необходимите умения 
във връзка с прехода към икономика с 
ефективно използване на ресурсите и 
ниски въглеродни емисии и 
екологосъобразно и социално 
устойчиво развитие, да се направят 
съответните изпитвания на 
социалната политика и на политиката по 
отношение на пазара на труда, с цел 
успешно подобряване на качеството 
на работните места и социалната 
закрила, изграждане на капацитета на 
основните действащи лица за 
проектиране и осъществяване на 
експериментирането в социалната 
политика, свързано с тези цели и 
социалния напредък, и предоставяне на 
достъп до съответните знания и 
експертен опит

Or. en
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Изменение 337
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) предоставяне на финансова подкрепа 
за създателите на политиките, за да 
могат да се направят изпитвания на 
реформите на социалната политика и на 
политиката по отношение на пазара на 
труда, изграждане на капацитета на 
основните действащи лица за 
проектиране и осъществяване на 
социалното експериментиране и 
предоставяне на достъп до съответните 
знания и експертен опит;

в) предоставяне на финансова подкрепа 
за участниците на национално, 
регионално или местно равнище, за да 
могат да се направят изпитвания на 
реформите на социалната политика и на 
политиката по отношение на пазара на 
труда, изграждане на капацитета на 
основните действащи лица за 
проектиране и осъществяване на 
социалното експериментиране и 
предоставяне на достъп до съответните 
знания и експертен опит;

Or. fr

Изменение 338
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални организации за увеличаване 
на техния капацитет за развиване,
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на политиката по 
заетостта и социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза.

г) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални, регионални или местни
организации за увеличаване на техния 
капацитет за развиване на новаторско 
социално експериментиране и за
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на политиката по 
социалните въпроси, политиката за 
борба с изолацията, политиката по 
заетостта и законодателството в 
областта на условията на труд на Съюза.
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Or. fr

Изменение 339
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(г) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални организации за 
увеличаване на техния капацитет за 
развиване, насърчаване и подпомагане 
на прилагането на политиката по
заетостта и социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза.

(d) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на всички равнища за 
увеличаване на техния капацитет за 
развиване, насърчаване и подпомагане 
на прилагането на политиката на Съюза
в сферата на заетостта, условията на 
труд, социалната закрила, социалното 
приобщаване и борбата с бедността, 
както и законодателството в тези 
области.

Or. en

Изменение 340
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните 
цели на ос „Прогрес“ са:
a) установяване на социално отличие 
за идентифициране на предприятия, 
които се стремят да изпълняват по-
амбициозни социални критерии 
отколкото минималните правни 
стандарти, с цел осъществяване на 
напредък към европейски социален 
модел, способен да предложи по-добра 
социална закрила на служителите и 
да удовлетвори желанията на 
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потребителите и на финансовите 
институции, желаещи да 
инвестират в социално отговорни 
предприятия;
б) определяне на финансиране, което 
да изпълнява ролята на „лична 
вноска“ на получателите, когато се 
обръщат към финансови 
институции;
в) създаване на центрове от типа 
„обслужване на едно гише“, които 
обединяват служби по заетостта и 
всякакви други свързани социални 
служби (НПО, доброволчески 
организации, социални партньори и 
т.н.) в трудовия свят (обучение, 
професионално обучение, 
пренасочване и др.) и в социалната 
сфера (жилищно настаняване, здраве, 
транспорт и т.н.); 
г) насърчаване на дистанционната 
работа;
д) насърчаване и подкрепа на всички 
инициативи на училища и центрове 
за обучение, целящи по-тясна работа 
със службите по заетостта, така че 
курсовете за обучение да са 
ориентирани спрямо нуждите на 
секторите, страдащи от недостиг на 
квалифицирана работна ръка;
е) създаване на бизнес инкубатори, 
което позволява групиране на ресурси 
за целите на стартирането на 
бизнес, и насърчаване на системи за 
създаване на предприятия чрез 
предоставянето на техническа и 
финансова подкрепа и осигуряването 
на възможност за спонсорство; 
ж) подобряване на предоставяната 
информация на гражданите относно 
европейските програми за 
подпомагане на лица, търсещи 
работа;
з) подкрепа за инициативи, които 
дават възможност да бъдат 
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отчетени индивидуалните 
обстоятелства и средата на 
безработните лица, търсещи работа 
(намалена подвижност, заемане на 
автомобил, помощ за получаване на 
свидетелство за правоуправление, 
осигурителни обезщетения и др.);
и) борба с изолацията и бедността, 
не на последно място, като се дава 
възможност на най-
необлагодетелстваните да получат 
достъп до здравеопазване. 

Or. fr

Изменение 341
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) службите по заетостта; б) обществените и частните служби 
по заетостта;

Or. en

Изменение 342
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. За целите на изпълнението на 
настоящата програма Комисията си 
сътрудничи с европейски фондации и 
агенции, занимаващи се със социални 
въпроси, и гарантира, че програмата 
съответства и допълва програмите 
„Грундвиг“ и „Леонардо“.
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Or. fr

Изменение 343
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да си сътрудничи с 
трети държави, които не участват в 
програмата. Представители от такива 
трети държави могат да участват в 
мероприятия от взаимен интерес (като 
например конференции, работни срещи 
и семинари), които се провеждат в 
държави, участващи в програмата, като 
разходите за участието им могат да 
бъдат покрити от програмата.

4. Комисията може да си сътрудничи с 
трети държави, които не участват в 
програмата. Представители на такива 
трети държави може да посещават 
събития от общ интерес (напр. 
конференции и семинари). 
Представители от такива трети държави 
могат да участват в мероприятия от 
взаимен интерес (като например 
конференции, работни срещи и 
семинари), които се провеждат в 
държави, участващи в програмата, като 
разходите за участието им могат да 
бъдат покрити частично от програмата.

Or. fr

Изменение 344
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 а
Тематични раздели и финансиране
1. По оста „EURES“ се подкрепят 
дейности в един или няколко от 
следните тематични раздели, 
изброени в букви а), б) и в). За цялото 
времетраене на програмата, 
разпределението на средствата, 
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посочено в член 5, параграф 2, буква б), 
между различните раздели спазва 
следните по-ниски граници:
а) информационни услуги, 
консултиране и услуги, свързани с 
намиране на работа, за мобилни 
работници и работодатели: 15 %;
б) целеви схеми за мобилност: 20 %;
в) транснационално, секторно и 
трансгранично сътрудничество: 40 %.
2. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26д 
относно разпределянето на средства 
между отделните раздели в рамките 
на оста. Комисията се оправомощава 
да увеличава или намалява 
разпределените средства за раздели 
а), б) и в), посочени в параграф 1, с 
максимум 5 %, като надлежно 
отчита специфичните нужди и 
приоритети на политиките в 
областите, обхванати от оста 
„EURES“.

Or. en

Изменение 345
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 а
Тематични раздели

Член 19a
Тематични раздели
Оста „EURES“ включва дейности в 
следните области:
а) информационни услуги, 



AM\900457BG.doc 135/170 PE487.817v02-00

BG

консултиране и услуги, свързани с 
намиране на работа, за мобилни 
работници и работодатели;
б) целеви схеми за мобилност;
в) транснационално, секторно и 
трансгранично сътрудничество;
г) извършване на оценка на 
дейностите и назначенията като 
междусекторен раздел;
д) „Your first EURES job“ за младежи, 
търсещи работа.

Or. en

Изменение 346
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

() гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост;

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията и консултациите 
относно свободни работни места, 
заявления за работа и всички свързани 
въпроси, като условия на живот и 
труд, включително действащото 
законодателство в социалната 
област, трудово законодателство и 
колективни трудови договори, а също 
така и на възможностите за 
придобиване на нови умения, както за
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост, 
както и чрез предоставянето на 
индивидуални консултации;

Or. en
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Обосновка

Информацията относно условията на живот и труд, посочена в член 12, параграф 3 
от Регламент 492/2011 относно свободното движение на работници в Европейския 
съюз, вероятно ще бъде полезна за ориентация на работниците от други държави 
членки. Обменът на информация може да включва също възможностите за 
получаване на нови умения в друга държава членка, както гласи член 2 от Решение на 
Комисията (2003/8/EО) относно компенсирането на предложенията и заявленията за 
работа.

Изменение 347
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост;

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост; 
гарантиране, че целевата мобилност 
не пречи на достъпа до заетост на 
местно равнище чрез обучение, 
ориентирано към потребностите на 
секторите, страдащи от недостиг на 
работна ръка;

Or. fr

Изменение 348
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост;

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите, и осигуряване на 
насоки с цел предоставяне на 
възможности на хората, особено на 
нискоквалифицираните лица; това се 
постига чрез обмена и 
разпространението на тази информация 
на международно, междурегионално и 
трансгранично равнище, като се 
използват стандартни форми на 
оперативна съвместимост;

Or. en

Изменение 349
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на работа 
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед на успешното 
интегриране на кандидата към пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора.

б) развиване на услугите по наемането 
на работа, включително насочване 
чрез центрове тип „обслужване на 
едно гише“ и обучение, и услугите по
назначаването на работници на работа, с 
цел посрещане на специфичните 
потребности на лицата, търсещи 
работа, и по-специално улесняване във 
връзка с административните 
формалности, и осигуряване на 
възможност за съответствие на 
уменията с предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед на успешното 
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интегриране на кандидата към пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора. По-специално се 
гарантира, че тези услуги по 
наемането и назначаването на 
работници на работа не насърчават 
изтичането на мозъци.

Or. fr

Изменение 350
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на работа
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед на успешното 
интегриране на кандидата към пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора.

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на 
постоянна работа чрез компенсиране 
на предложенията и заявленията за 
работа на европейско равнище; това 
обхваща всички етапи на назначаването, 
от подготовката преди наемането до 
подпомагането след назначаване с оглед 
на успешното интегриране на кандидата 
към пазара на труда; този вид услуги 
включват целеви схеми за мобилност за 
заемане на свободни работни места там, 
където са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора.

Or. en
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Изменение 351
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) развиване на целева схема за 
мобилност за транснационално 
наемане и назначения на работа с цел 
да се помогне на младите хора да 
намерят работа в друга държава 
членка (дейността „Your first EURES 
job“) чрез компенсиране на 
предложенията и заявленията за 
работа на европейско равнище; това 
обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката 
преди наемането до подпомагането 
след назначаване с оглед на 
успешното интегриране на 
кандидата на пазара на труда;

Or. en

Изменение 352
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 а
Конкретни дейности

В допълнение към видовете дейности, 
посочени в член 6, конкретните 
дейности по оста „EURES“ могат да 
включват:
а) развиване на презгранични 
партньорства, когато това се изисква 
от службите, териториално 
отговорни за граничните райони; 
възможности за консултации и 
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получаване на информация преди, по 
време на и след процеса на търсене на 
работа с помощта на мобилността 
за лицата, търсещи такава, 
мобилните работници, включително 
презграничните работници, 
сезонните работници, работниците 
мигранти, командированите 
работници, както и работодателите, 
за да се насърчи доброволна 
географска мобилност на справедлива 
основа; изготвяне на проекти за 
информационни материали и 
тяхното разпространяване с цел 
информиране на търсещите работа 
лица, мобилните работници, 
работодателите и консултантите 
от „EURES“ относно трудовото 
законодателство, социалното 
осигуряване и условията на труд в 
трансграничните региони и другите 
държави членки;
б) разработване и прилагане на целеви 
схеми за мобилност в сътрудничество 
с Консултативния комитет за 
свободното движение на работници;
в) извършване на оценка на 
дейностите и назначенията, 
осъществени с помощта на „EURES“, 
като се вземат предвид в еднаква 
степен както качествените, така и 
количествените критерии, 
съсредоточавайки вниманието върху 
входящите и изходящите назначения 
в отделните държави членки, както и 
обобщените данни за назначенията 
на равнището на Съюза, като по този 
начин се отчита променящото се 
положение на пазара на труда и 
свързаните с това модели на 
мобилност; разработване на 
показатели в условията на 
сътрудничество между Комисията, 
държавите членки и социалните 
партньори, с цел оценяване на 
качеството на заетостта и 
условията на труд по отношение на 
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работните места, свързани с 
„EURES“.

Or. en

Изменение 353
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 а
Конкретни дейности

В допълнение към видовете дейности, 
посочени в член 6, конкретните 
дейности по оста „EURES“ могат да 
включват:
а) развиване на трансгранично 
сътрудничество; осигуряване на 
многоезична цифрова платформа за 
предложения и заявления за работа; 
възможности за консултации преди, 
по време на и след процеса на търсене 
на работа с помощта на 
мобилността, за да се насърчи
доброволна географска мобилност на 
справедлива основа; изготвяне на 
информационни материали.

Or. de

Изменение 354
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 20 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 б
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Схеми за мобилност
1. Целеви схеми за мобилност могат 
да се създават за конкретни групи 
работници, определени сектори, 
професии, държави или група 
държави, когато се констатира явна 
икономическа необходимост и 
набирането на работници на 
равнището на Съюза би могло да 
осигури добавена стойност, например 
в областта на свободните работни 
места, за които е трудно да се 
намерят работници, и свободните 
работни места в конкретни пазарни 
ниши, по отношение на които са 
установени затруднения във връзка с 
намирането на работници за тях. По 
отношение на схемите се провеждат 
редовни консултации с 
Консултативния комитет за 
свободното движение на работници.
2. Целевите схеми за мобилност се 
основават на принципа на 
„справедливата мобилност“ при 
пълно спазване на приложимите 
трудови стандарти и законови 
изисквания. Съобразно с това схемите 
следва да гарантират назначаване на 
работни места със сигурни условия на 
труд и справедливо заплащане въз 
основа на колективни трудови 
договори или минимални трудови 
възнаграждения.
3. Изпълнителните организации, 
които предоставят услуги на лица, 
търсещи работа, и на работодатели в 
рамките на целеви схеми за 
мобилност, се подбират чрез 
публични покани за представяне на 
предложения, като службите по 
заетостта могат да подават 
заявления за участие, при условие че 
са поели ангажимент за прилагане на 
принципа на справедливата 
мобилност.
4. Трябва да се гарантира сериозна 
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координация на целевите схеми за 
мобилност и пълно спазване на 
приложимото трудово 
законодателство и стандарти.

Or. de

Изменение 355
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 20 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 б
Контрол над изтичането на мозъци

За да се засекат и предотвратят 
отрицателните последици от 
географската мобилност за отделни 
държави членки или специфични 
икономически отрасли, Комисията, в 
съответствие с член 12 от 
Регламент 492/2011, извършва редовен 
мониторинг на моделите за 
мобилност, особено по отношение на 
квалифицираните работници. В 
случай че се констатират нарушения 
на пазара на труда, Комисията 
разглежда възможността за 
представяне на предложения на 
Европейския парламент и на Съвета с 
цел противодействие на подобен 
развой на събитията.

Or. en

Изменение 356
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква б)



PE487.817v02-00 144/170 AM\900457BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) службите по заетостта; б) обществените и частните служби 
по заетостта;

Or. en

Изменение 357
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организации на социалните 
партньори и други заинтересовани лица.

(c) регионалните и местните органи,
организации на социалните партньори и 
други регионални и местни 
организации и заинтересовани лица, 
участващи в трансгранични 
партньорства.

Or. de

Изменение 358
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организации на социалните 
партньори и други заинтересовани лица.

в) организации на социалните 
партньори и заинтересовани лица, 
включително регионални и местни 
органи.

Or. en

Изменение 359
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Член 21 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21 а
Тематични раздели и финансиране

1. По оста „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“ се 
подкрепят дейности в един или 
няколко от следните раздели, 
изброени в букви а) и б). За цялото 
времетраене на програмата, 
разпределението на средствата, 
посочено в член 5, параграф 2, буква в), 
между различните раздели спазва 
следните по-ниски граници:
а) микрофинансиране за уязвими групи 
и за микропредприятия: 45 %;
б) социално предприемачество: 45 %.
2. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26д 
относно разпределянето на средства 
между отделните раздели в рамките 
на оста. Комисията се оправомощава 
да увеличава или намалява 
разпределените средства за раздели а) 
и б), посочени в параграф 1, с 
максимум 5 %, като надлежно 
отчита специфичните нужди и 
приоритети на политиките в 
областите, обхванати от оста 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“.

Or. en

Изменение 360
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие;

a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие, 
включително самостоятелна 
заетост, без каквато и да е 
дискриминация, основана на възраст;

Or. en

Изменение 361
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие;

а) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и лица в неравностойно 
положение, които са в неравностойно 
положение по отношение на достъпа до 
традиционния кредитен пазар и желаят 
да започнат или допълнително да 
развият дейност със свое собствено 
микропредприятие, и поради това 
разчитат на начален капитал;

Or. de
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Изменение 362
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) създаването и развитието на 
микропредприятия, като се прилагат 
мерките за микрофинансиране, 
даващи възможност да бъде набрана 
максимална сума в съответствие с 
икономическата ситуация;

Or. fr

Изменение 363
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) микропредприятия, особено такива, в 
които работят лица, посочени в буква 
а).

б) микропредприятия, особено такива, в 
които работят уязвими лица, които са в 
неравностойно положение на пазара 
на труда.

Or. en

Изменение 364
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) микропредприятия, особено такива, 
в които работят лица, посочени в буква 

б) микропредприятия, особено в 
социалната икономика, както и 
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а). микропредприятия, в които работят 
лица, посочени в буква а).

Or. en

Изменение 365
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. определяне на микрофинансиране 
или финансиране, което да изпълнява 
ролята на „лична вноска“ на 
получателите, когато се обръщат 
към финансови институции;

Or. fr

Изменение 366
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Подпомагане на създаването и 
развитието на микропредприятия, 
които се възползват от 
микрофинансирането, наред с 
другото, като се осигуряват 
съпътстващи програми за 
наставничество и обучение.

Or. en

Изменение 367
Philippe Boulland
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Подпомагане на развитието на 
социални предприятия, по-специално 
чрез предоставяне на достъп до 
финансиране.

3. Подпомагане на развитието на 
социални предприятия и на 
предприятия, отличени за 
последователните им усилия да 
изпълнят определен брой 
предварително определени 
амбициозни социални критерии, по-
специално чрез предоставяне на достъп 
до финансиране.

Or. fr

Изменение 368
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира допълване, 
Комисията и държавите членки 
тясно ще координират в 
съответните си области на 
компетентност посочените 
дейности с действията, предприети в 
рамките на политиката на 
сближаване и на национално равнище. 
Тези действия имат за цел да 
стимулират осигуряването на 
финансирани инструменти за 
споделяне на риска, като например
гаранции, насрещни гаранции и 
собствен капитал и дългово 
финансиране.

Or. en



PE487.817v02-00 150/170 AM\900457BG.doc

BG

Изменение 369
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се гарантира допълване, 
посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 370
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието в ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“ е отворено 
за публични и частни органи, които са 
създадени на национално, регионално 
или местно равнище в държавите, 
посочени в член 16, параграф 1, и които 
предоставят в посочените държави:

1. Участието в ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“ е отворено 
за публични и частни органи, които са 
създадени на национално, регионално 
или местно равнище, и за социални 
предприятия и организации в 
държавите, посочени в член 16, 
параграф 1, и които предоставят в 
посочените държави:

Or. de

Изменение 371
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква б) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) финансиране за социални 
предприятия.

б) финансиране за социални 
предприятия и предприятия, отличени 
за последователните им усилия да 
изпълнят определен брой 
предварително определени 
амбициозни социални критерии.

Or. fr

Изменение 372
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да достигнат до крайните 
бенефициери и създадат 
конкурентоспособни и жизнеспособни 
микропредприятия, публичните и 
частните органи, които извършват 
посочените в параграф 1, буква а) 
дейности, си сътрудничат тясно с 
организации, представляващи 
интересите на крайните бенефициери на 
микрокредити, и с организации, по-
специално подкрепяните от ЕСФ, които 
осигуряват програми за наставничество 
и обучение за посочените крайни 
бенефициери.

2. За да достигнат до крайните 
бенефициери и създадат жизнеспособни 
микропредприятия, публичните и 
частните органи, които извършват 
посочените в параграф 1, буква а) 
дейности, си сътрудничат тясно с 
организации, включително 
организации на гражданското 
общество, представляващи интересите 
на крайните бенефициери на 
микрокредити, и с организации, по-
специално подкрепяните от ЕСФ, които 
осигуряват програми за наставничество 
и обучение за посочените крайни 
бенефициери.

Or. en

Изменение 373
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да приложи инструментите и 
безвъзмездните средства, посочени в 
член 6, параграф 5, Комисията може да 
сключва споразумения със субектите, 
изброени в член 55, параграф 1, буква 
б), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [новият финансов 
регламент] относно финансовите 
правила, приложими за годишния 
бюджет на Съюза, и по-специално с 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на финансовите 
институции, включително разпоредби, 
определящи необходимостта да се 
гарантира допълняемост и координация 
със съществуващите финансови 
инструменти на Съюза и с 
националните финансови инструменти и 
ресурсите да се разпределят 
балансирано между държавите-членки и 
останалите участващи държави. 
Финансовите инструменти като 
инструменти за споделяне на риска, 
капиталови или дългови инструменти, 
могат да се предоставят чрез 
инвестиране в специален 
инвестиционен механизъм.

1. За да приложи инструментите и 
безвъзмездните средства, посочени в 
член 6, параграф 5, Комисията може да 
сключва споразумения със субектите, 
изброени в член 55, параграф 1, буква 
б), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [новият финансов 
регламент] относно финансовите 
правила, приложими за годишния 
бюджет на Съюза, и по-специално с 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд. 
Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на финансовите 
институции, включително разпоредби, 
определящи необходимостта да се 
гарантира допълняемост и координация 
със съществуващите финансови 
инструменти на Съюза и с 
националните финансови инструменти и 
ресурсите да се разпределят 
балансирано между държавите-членки и 
останалите участващи държави. 
Финансовите инструменти като 
финансирани инструменти за 
споделяне на риска, например гаранции 
и насрещни гаранции, капиталови или 
дългови инструменти, могат да се 
предоставят от фонд, който може да 
бъде съфинансиран от финансови 
институции или чрез пряко 
преобразуване на средствата на 
програмата във финансови 
инструменти, като например 
гаранции.

Or. en

Изменение 374
Jutta Steinruck
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Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Фондът предоставя заеми, 
инструменти за споделяне на риска и 
собствен капитал на посредници 
и/или пряко финансиране на социални 
предприятия. Собствен капитал 
може да бъде предоставен, наред с 
другото, под формата на отворени 
капиталови участия, недействащи 
холдинги, заеми от акционери, както 
и комбинации от различни видове 
капиталови участия, емитирани за 
инвеститорски цели.

Or. en

Изменение 375
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Условията – като например 
лихвените проценти – за 
микрокредити, които получават 
пряка или косвена подкрепа в рамките 
на тази ос, са разумни и съразмерни с 
оглед на потенциалните рискове и 
действителните разходи, свързани с 
един кредит, както и по отношение 
на привлекателността на заемите за 
заемополучателите.

Or. en

Изменение 376
Heinz K. Becker
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Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Международните финансови 
институции и, когато е уместно, 
управителите на фондовете изпращат на 
Комисията годишни доклади за 
изпълнението, в които посочват 
дейностите, получили подкрепа, и 
обхващат тяхното финансово 
изпълнение и отпускането и достъпа до 
финансиране и инвестиции по сектори и 
видове бенефициери, приетите или 
отхвърлени заявления, договорите, 
сключени със съответните публичните и 
частните органи, финансираните 
дейности и резултати, включително от 
гледна точка на тяхното социално 
въздействие, създаването на работни 
места и устойчивостта на 
предоставената подкрепа за 
предприятията.

1. Международните финансови 
институции и, когато е уместно, 
управителите на фондовете изпращат на 
Комисията и на Парламента годишни 
доклади за изпълнението, в които 
посочват дейностите, получили 
подкрепа, и обхващат тяхното 
финансово изпълнение и отпускането и 
достъпа до финансиране и инвестиции 
по сектори и видове бенефициери, 
приетите или отхвърлени заявления по 
всяка ос, договорите, сключени със 
съответните публичните и частните 
органи, финансираните дейности и 
резултати, включително от гледна точка 
на тяхното социално въздействие, 
създаването на работни места и 
устойчивостта на предоставената 
подкрепа за предприятията.

Or. de

Изменение 377
Philippe Boulland

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Международните финансови 
институции и, когато е уместно, 
управителите на фондовете изпращат на 
Комисията годишни доклади за 
изпълнението, в които посочват 
дейностите, получили подкрепа, и 
обхващат тяхното финансово 
изпълнение и отпускането и достъпа до 
финансиране и инвестиции по сектори и 
видове бенефициери, приетите или 
отхвърлени заявления, договорите, 

1. Международните финансови 
институции и, когато е уместно, 
управителите на фондовете изпращат на 
Комисията годишни доклади за 
изпълнението, в които посочват 
дейностите, получили подкрепа, и 
обхващат тяхното финансово 
изпълнение и отпускането и достъпа до 
финансиране и инвестиции по сектори и
видове бенефициери, приетите или 
отхвърлени заявления, договорите, 
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сключени със съответните публичните и 
частните органи, финансираните 
дейности и резултати, включително от 
гледна точка на тяхното социално 
въздействие, създаването на работни 
места и устойчивостта на 
предоставената подкрепа за 
предприятията.

сключени със съответните публичните и 
частните органи, финансираните 
дейности и резултати, включително от 
гледна точка на тяхното социално 
въздействие, създаването на работни 
места и устойчивостта на 
предоставената подкрепа за 
предприятията. Комисията редовно 
изпраща тези доклади на Европейския 
парламент за сведение.

Or. fr

Изменение 378
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. hu

Изменение 379
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, предоставена в 
посочените годишни доклади за 
изпълнението, се включва в 

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

за наблюдение, предвидени в член 13. 
Посочените годишни доклади за 
наблюдение включват годишните 
доклади, предвидени в член 8, 
параграф 2 от Решение № 283/2010/ЕС.

Or. en

Изменение 380
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Глава ІII a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Глава ІII a (ново)

Ос „Инициатива за младежта“

Or. en

Изменение 381
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а
Тематични раздели и финансиране

1. По оста „Инициатива за 
младежта“ за лица на възраст под 25 
години се подкрепят дейности в един 
или няколко от следните тематични 
раздели, изброени в букви а), б) и в). За 
цялото времетраене на програмата, 
разпределението на средствата, 
посочено в член 5, параграф 2а, между 
различните раздели спазва следните 
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по-ниски граници:
а) предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, и по-специално чрез 
повторно интегриране в процеса на 
обучение: 30 %;
б) развиване на умения, подходящи за 
пазара на труда, с цел сближаване на 
областите заетост, образование и 
обучение: 20 %;
в) подкрепа за първия професионален 
опит и обучение на работното място 
с цел предлагане на възможност на 
младите хора да добият 
подходящите умения и професионален 
опит: 20 %;
г) качествени стажове и 
професионално обучение: 20 %.
2. В рамките на дейностите в трите 
тематични раздела, поне 25 % от 
разпределените средства, посочени в 
член 5, параграф 2а, се използват за 
експериментиране в областта на 
социалната политика за цялото 
времетраене на програмата.
3. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26д 
относно разпределянето на средства 
между отделните раздели в рамките 
на оста. Комисията се оправомощава 
да увеличава или намалява 
разпределените средства за раздели 
а), б) и в), посочени в параграф 1, с 
максимум 5 %, като надлежно 
отчита специфичните нужди и 
приоритети на политиките в 
областите, обхванати от оста 
„Инициатива за младежта“.

Or. en
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Изменение 382
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а
Тематични раздели и финансиране

1. По оста „Инициатива за 
младежта“ за лица на възраст под 25 
години се подкрепят дейности в един 
или няколко от следните тематични 
раздели, изброени в букви а), б) и в). За 
цялото времетраене на програмата, 
разпределението на средствата, 
посочено в член 5, параграф 2а, между 
различните раздели спазва следните 
по-ниски граници:
а) предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, и по-специално чрез 
повторно интегриране в процеса на 
обучение: 30 %;
б) развиване на умения, подходящи за 
пазара на труда, с цел сближаване на 
областите заетост, образование и 
обучение: 20 %;
в) подкрепа за първия професионален 
опит и обучение на работното място 
с цел предлагане на възможност на 
младите хора да добият 
подходящите умения и професионален 
опит: 20 %;
г) качествени стажове и 
професионално обучение: 20 %.

Or. en

Изменение 383
Karima Delli, Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 26 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а (нов)
Тематични раздели

По оста „Инициатива за младежта“ 
за лица на възраст под 25 години се 
подкрепят дейности в следните 
области:
a) предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище, и по-специално чрез 
повторно интегриране в процеса на 
обучение;
б) развиване на умения, подходящи за 
пазара на труда, с цел сближаване на 
областите заетост, образование и 
обучение;
в) подкрепа за първия професионален 
опит и обучение на работното място 
с цел предлагане на възможност на 
младите хора да добият 
подходящите умения и професионален 
опит;
г) достъп до пазара на труда: 
получаване на (първа) работа;

Or. en

Изменение 384
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 б
Специфични цели
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В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните 
цели на ос „Инициатива за 
младежта“ са:
а) подкрепа за създаването на 
специфични новаторски програми за 
борба с безработицата сред младите 
хора и насърчаване на преминаването 
на младежите от системата на 
образованието към достойни условия 
на заетост, по-специално в 
необлагодетелстваните области и 
региони с изключително висока 
степен на младежка безработица; в 
този контекст трябва да се обърне 
специално внимание на младите хора 
с по-малко възможности, 
включително младите жени, 
младите хора, които не работят и не 
са обхванати от системите за 
образование и обучение, и младите 
хора от етническите малцинства, 
всички от които могат да се 
сблъскат с дискриминация, 
основаваща се на множество 
признаци;
б) подкрепа за обмен на добри 
практики и взаимно обучение в 
областта на борбата с младежката 
безработица, включително 
възможността за въвеждане на 
„Гаранция за младежта“, която да 
предлага на всеки млад човек в Европа 
работа, по-нататъшно образование 
или професионално насочено обучение 
най-късно четири месеца след 
напускане на системата на 
образованието или след като е станал 
безработен; подобряване на 
качеството на стажовете и 
професионалното обучение и 
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище;
в) предоставяне на финансова 
подкрепа за създателите на 
политиките, за да могат да се 
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направят изпитвания на подходите 
на социалната политика и на 
политиката по отношение на пазара 
на труда, предназначени за борба с 
безработицата сред младежите, 
насърчаване на преминаването на 
младежите от системата на 
образованието към достойни условия 
на заетост, подобряване на 
качеството на стажовете и 
професионалното обучение,
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище и осигуряване на достъп до 
съответните знания и опит;
г) предоставяне на финансова 
подкрепа за организациите на 
равнище ЕС, национално и регионално 
равнище, с цел подобряване на 
капацитета им за развитие, 
насърчаване и подкрепа на дейности, 
целящи борба с безработицата сред 
младежите, насърчаване на 
преминаването на младежите от 
системата на образованието към 
достойни условия на заетост, 
подобряване на качеството на 
стажовете и професионалното 
обучение, намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище и осигуряване на достъп до 
съответните знания и опит.

Or. en

Изменение 385
Karima Delli, Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 б (нов)
Специфични цели
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В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните 
цели на ос „Инициатива за 
младежта“ са:
а) подкрепа за създаването на 
специфични новаторски програми за 
борба с безработицата сред младите 
хора и насърчаване на преминаването 
на младежите от системата на 
образованието към достойни условия 
на заетост, по-специално в 
необлагодетелстваните области и 
региони с изключително висока 
степен на младежка безработица; в 
този контекст трябва да се обърне 
специално внимание на младите хора 
с по-малко възможности, 
включително младите жени, 
младите хора, които не работят и не 
са обхванати от системите за 
образование и обучение, и младите 
хора от етническите малцинства, 
всички от които могат да се 
сблъскат с дискриминация, 
основаваща се на множество 
признаци;
б) подкрепа за обмен на добри 
практики и взаимно обучение в 
областта на борбата с младежката 
безработица, подобряване на 
качеството на стажовете и 
професионалното обучение и 
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище, чрез обмен на най-добри 
практики и опит от съществуващи 
проекти в участващите страни;
в) предоставяне на финансова 
подкрепа за създателите на 
политиките, за да могат да се 
направят изпитвания на подходите 
на социалната политика и на 
политиката по отношение на пазара 
на труда, предназначени за борба с 
безработицата сред младежите, 
насърчаване на преминаването на 
младежите от системата на 
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образованието към достойни условия 
на заетост, подобряване на 
качеството на стажовете и 
професионалното обучение, 
намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище и осигуряване на достъп до 
съответните знания и опит;
г) предоставяне на финансова 
подкрепа за организациите на 
равнище ЕС, национално и регионално 
равнище, с цел подобряване на 
капацитета им за развитие, 
насърчаване и подкрепа на дейности, 
целящи борба с безработицата сред 
младежите, насърчаване на 
преминаването на младежите от 
системата на образованието към 
достойни условия на заетост, 
подобряване на качеството на 
стажовете и професионалното 
обучение, намаляване на броя на 
преждевременно напускащите 
училище и осигуряване на достъп до 
съответните знания и опит;

Or. en

Изменение 386
Jutta Steinruck, Elisabeth Schroedter, Karima Delli, Marian Harkin, Philippe Boulland, 
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 c
Участие

1. Участието в ос „Инициатива за 
младежта“ е отворено за следните 
държави:
а) държавите членки;
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б) държавите – членки на ЕАСТ и 
ЕИП в съответствие със 
споразумението за ЕИП;
в) държавите кандидатки и 
потенциалните кандидатки в 
съответствие с общите принципи и 
общите условия, установени в 
рамковите споразумения, сключени с 
тях за участието им в програми на 
Съюза.
2. Ос „Инициатива за младежта“ е 
отворена за всички публични и/или 
частни органи, участници и 
институции, и по-специално за:
а) националните, регионалните и 
местните органи;
б) обществените служби по 
заетостта;
в) социалните партньори;
г) младежките организации и други 
неправителствени организации на 
всички политически нива;
д) висшите учебни заведения и 
научноизследователските 
институти;
е) експертите по оценяването и по 
оценките на въздействието;
3. За целите на изпълнението на ос 
„Инициатива за младежта“ 
Комисията си сътрудничи с 
агенциите на ЕС, посочени в член 16, 
параграф 2а. Комисията може също 
да установи сътрудничество с 
международните организации, 
посочени в член 16, параграф 3, и с 
трети държави, които не участват в 
програмата, както се предвижда в 
член 16, параграф 4.

Or. en
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Изменение 387
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 г
Изпълнение на програмата

1. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26д за 
приемането на многогодишните 
работни планове на програмата, 
посочващи средносрочни политически 
и финансови приоритети.
2. Многогодишните работни планове 
се изпълняват чрез годишните 
работни програми.
3. Многогодишните работни планове 
и годишните работни програми 
покриват всички оси на програмата.

Or. en

Обосновка

С цел укрепване на взаимодействието между трите оси на програмата и улесняване 
на прилагането, фазата на планиране следва да включва всичките три оси. Със 
създаването на минимална обща рамка за изпълнение също така се разширява 
правото на контрол на Парламента, както и правото на контрол на държавите 
членки, върху всички оси.

Изменение 388
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 д
Делегиране на правомощия на 
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Комисията
На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26е 
относно разпределянето на средства 
за отделните раздели по осите, 
съгласно членове 14a, 19a, 21a и 26a, и 
многогодишните работни планове 
съгласно член 26г.

Or. en

Изменение 389
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 е
Упражняване на делегирането на 

правомощия
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при условията, 
предвидени в настоящия член.
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 26д, се предоставя на 
Комисията за период от седем години, 
считано от ….*, и за срока на 
действие на програмата.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 26д, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. Решение за оттегляне 
прекратява делегирането на 
посоченото в това решение 
правомощие. То поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна, 
посочена в решението дата. То не 
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засяга валидността на делегираните 
актове, които вече са в сила.
4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията уведомява 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета за него.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 26д, влиза в сила единствено ако 
нито Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
нотифицирането на акта на 
Европейския парламент и Съвета, 
или ако преди изтичането на този 
срок и Европейският парламент, и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да представят възражения. 
Посоченият срок може да се удължи с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.
_______________
* OВ моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 390
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 ж
Стратегически консултативен съвет
1. Комисията учредява стратегически 
консултативен съвет с цел 
предоставяне на консултации – и в 
качеството на консултант, при 
управляване на прилагането на 
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програмата, както и на 
наблюдението и оценката й. Когато 
това е необходимо, консултативният 
съвет може да създаде работни групи 
за специфични аспекти на 
програмата.
2. Стратегическият консултативен 
съвет и работните групи се 
председателстват от Комисията и 
са съставени от представители на 
държавите членки и други участващи 
държави, на синдикатите, 
организациите на работодателите и 
организациите на гражданското 
общество, организирани на 
равнището на Съюза, които са пряко 
или косвено свързани с изпълнението 
на дейностите по програмата.
3. Стратегическият консултативен 
съвет и работните групи:
а) дават становището си относно 
проектите на многогодишни работни 
планове;
б) дават становището си относно 
проектите на годишни работни 
програми;
в) консултират Комисията по 
отношение на наблюдението и 
оценката на програмата, както е 
посочено съответно в членове 13 и 14.
4. Комисията може да се консултира 
със стратегическия консултативен 
съвет по въпроси, различни от тези, 
посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 391
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 з (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 з
Изпълнителни правомощия, 
предоставени на Комисията

1. Годишните работни планове, 
посочени в член 26г, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 26и, 
параграф 3.
2. Всички други мерки, необходими за 
изпълнението на програмата, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 26и, параграф 2.

Or. en

Изменение 392
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 26 и (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 и
Комитет

1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en
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