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Изменение 1
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че бюджетът за 2013 г. 
трябва да подкрепя целите на 
стратегията „Европа 2020”, и иска 
адекватно финансиране за водещите 
инициативи: „Младежта в движение”, 
„Нови умения за нови работни места”, 
„Европейска платформа срещу 
бедността” и „Съюз за иновации“;

1. подчертава, че бюджетът за 2013 г. 
трябва да подкрепя целите на 
стратегията „Европа 2020”, и иска 
амбициозно финансиране за водещите 
инициативи: „Младежта в движение”, 
„Нови умения за нови работни места”, 
„Европейска платформа срещу 
бедността” и „Съюз за иновации“;

Or. fr

Изменение 2
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. подчертава, че бюджетът за 2013 г. 
трябва да подкрепя целите на 
стратегията „Европа 2020”, и иска 
адекватно финансиране за водещите 
инициативи: „Младежта в движение”, 
„Нови умения за нови работни места”, 
„Европейска платформа срещу 
бедността” и „Съюз за иновации“;

1. подчертава, че бюджетът за 2013 г. 
трябва да подкрепя целите на 
стратегията „Европа 2020”, и иска 
адекватно финансиране за водещите 
инициативи: „Младежта в движение”, 
„Нови умения за нови работни места”, 
„Европейска платформа срещу 
бедността” и „Съюз за иновации“;
призовава да бъде поставен специален 
акцент върху създаването на работни 
места чрез създаването и 
консолидирането на нови 
предприятия и да се подчертае 
важната роля, която те играят в 
постигането на целта за 75  % 
заетост за 2020 г.;

Or. en
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Изменение 3
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1а. изразява убеждение, че бюджетът 
на Съюза следва да бъде приведен в 
съответствие с бюджетите на 
строги икономии на държавите 
членки;  счита, че този подход ще 
изисква по-добро определяне на 
приоритетите, постигане на по-
голяма ефективност и поставяне на 
по-силен акцент върху качеството, а 
не върху количеството на разходите;

Or. en

Изменение 4
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места; 
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

2. подчертава, че тежкото положение на 
безработните младежи изисква да се 
даде нов тласък на създаването на 
работни места; припомня, че е 
необходимо да се предвиди адекватно 
финансиране на всички инструменти в 
областта на заетостта, като се 
гарантира осигуряването на работни 
места първо за собствените 
граждани;

Or. de
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Изменение 5
Frédéric Daerden, Philippe Boulland, Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи 
да бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места;
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

2. подчертава бюджетните нужди за 
борба срещу младежката 
безработица и необходимостта да се 
даде нов тласък на създаването на 
работни места; иска сумите, 
предвидени за тази цел, да бъдат ясно 
определени от Комисията; припомня, 
че е необходимо да се предвиди 
адекватно финансиране на всички 
инструменти в областта на заетостта;

Or. fr

Изменение 6
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава нуждата тежкото
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места;
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се създаде 
динамична, иновативна и 
благоприятна стопанска среда, за да 
се даде нов тласък на създаването на 
работни места; припомня, че е 
необходимо да се предвиди адекватно 
финансиране на всички инструменти в 
областта на заетостта;

Or. en
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Изменение 7
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места; 
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на качествени работни 
места; припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

Or. de

Изменение 8
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места; 
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

2. подчертава нуждата тежкото 
положение на безработните младежи да 
бъде признато в бюджета и 
необходимостта да се даде нов тласък 
на създаването на работни места; 
подчертава, че е необходимо да се 
обърне специално внимание на 
безработните младежи, които 
произхождат от групи в 
неравностойно социално положение;
припомня, че е необходимо да се 
предвиди адекватно финансиране на 
всички инструменти в областта на 
заетостта;

Or. en
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Изменение 9
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. настоятелно призовава също за 
финансова подкрепа на програмите, 
които създават работни места за 
лицата, които в много аспекти са в 
неравностойно положение на пазара 
на труда, като например дългосрочно 
безработните, лицата с увреждания 
и лицата с малцинствен произход;

Or. en

Изменение 10
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. подчертава, че 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия наемат голям 
брой работници в Съюза и че един от 
основните проблеми за тяхното 
създаване и жизнеспособност е 
трудното получаване на 
финансиране; ето защо предлага 
увеличаване на средствата, заделени 
за микрофинансиране;

Or. pt

Изменение 11
Kinga Göncz
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Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. счита, че бюджетът за 2013 г. 
трябва също да подкрепя всички 
конкретни мерки, предложени от 
Комисията за насърчаване на 
заетостта, като например 
отдаването на приоритет на 
свързания с търсенето аспект на 
създаването на работни места, 
предлагането на държавите членки 
на решения за насърчаване на 
наемането чрез намаляване на 
данъците върху труда или осигуряване 
на по-голяма подкрепа за създаването 
на предприятия;

Or. en

Изменение 12
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП;
иска повишаването и новата 
ориентация на програмирането на 
ЕСФ да бъде взето предвид в 
бюджета за 2013 г. с оглед на 
приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП;

Or. de
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Изменение 13
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП; 
иска повишаването и новата 
ориентация на програмирането на ЕСФ 
да бъде взето предвид в бюджета за 
2013 г. с оглед на приключването на 
текущата многогодишна финансова 
рамка;

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП; 
иска новата ориентация на 
програмирането на ЕСФ да бъде взета
предвид в бюджета за 2013 г. с оглед на
приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

Or. en

Изменение 14
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства решението за 
насочване на неразпределената помощ 
от Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП;
иска повишаването и новата ориентация 
на програмирането на ЕСФ да бъде 
взето предвид в бюджета за 2013 г. с 
оглед на приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

3. приканва държавите членки да 
насочат неразпределените 
структурни фондове към намаляването 
на младежката безработица, като 
помагат на МСП да създават нови 
работни места и да разработват 
програми за професионално обучение;
иска повишаването и новата ориентация 
на програмирането на ЕСФ да бъде 
взето предвид в бюджета за 2013 г. с 
оглед на приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

Or. en
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Изменение 15
Kinga Göncz

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП; 
иска повишаването и новата ориентация 
на програмирането на ЕСФ да бъде 
взето предвид в бюджета за 2013 г. с 
оглед на приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

3. приветства решението за насочване на 
неразпределената помощ от 
Европейския социален фонд към 
намаляването на младежката 
безработица и насърчаването на МСП (и 
главно микропредприятията, които 
всъщност представляват 90 % от 
МСП); иска повишаването и новата 
ориентация на програмирането на ЕСФ 
да бъде взето предвид в бюджета за 
2013 г. с оглед на приключването на 
текущата многогодишна финансова 
рамка;

Or. en

Изменение 16
Ramona Nicole Mănescu

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приканва държавите членки да 
насочат неразпределените 
структурни фондове към 
подобряването на съществуващите 
условия за новите предприемачи, за да 
използват по-добре техния голям 
потенциал за създаване на нови и 
трайни работни места;

Or. en
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Изменение 17
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението и 
преквалификацията с подкрепата на 
социалните партньори в секторите, 
където има недостиг на служители, 
както и по-добро използване на ЕСФ и 
оползотворяване на ЕФПГ;

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението, 
преквалификацията, 
научноизследователската и развойна 
дейност и образованието, с 
подкрепата на социалните партньори в 
секторите, където има недостиг на 
служители, както и по-добро използване 
на ЕСФ;

Or. en

Изменение 18
Jean Lambert

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението и 
преквалификацията с подкрепата на 
социалните партньори в секторите, 
където има недостиг на служители,
както и по-добро използване на ЕСФ и 
оползотворяване на ЕФПГ;

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението и 
преквалификацията, особено за 
възрастните работници, които в 
противен случай рискуват да бъдат 
изключени от пазара на труда, с 
подкрепата на социалните партньори в 
секторите, където има недостиг на 
служители, в съответствие с целите 
на стратегията „Европа 2020“ и като 
се вземат предвид ключовите 
сектори, които имат голям 
потенциал за създаване на работни 
места, които бяха идентифицирани 
от Комисията в нейното съобщение 
относно възстановяването и 
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създаването на работни места, като 
зелената икономика, 
здравеопазването и ИКТ;
изисква по-добро използване на ЕСФ и 
оползотворяване на ЕФПГ, с по-голяма 
последователност, устойчивост и 
допълване, за да се съкрати и опрости 
процесът на вземане на решения;

Or. en

Изменение 19
Marian Harkin

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението и 
преквалификацията с подкрепата на 
социалните партньори в секторите, 
където има недостиг на служители, 
както и по-добро използване на ЕСФ и 
оползотворяване на ЕФПГ;

4. изисква постоянно бюджетно усилие, 
насочено към постигането на 
адекватност на обучението и 
преквалификацията с подкрепата на 
социалните партньори в секторите, 
където има недостиг на служители, 
както и по-добро използване на ЕСФ и 
оползотворяване на ЕФПГ; приканва 
държавите членки да използват 
максимално ЕПФГ и по-конкретно да 
засилят усилията си за 
повишаването на осведомеността за 
този инструмент;

Or. en

Изменение 20
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)
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Проектостановище Изменение

4а. подчертава необходимостта от 
увеличаване на всички бюджетни 
средства за намеса в социалната 
сфера; счита по-специално, че трябва 
да се удвоят средствата за 
Европейският социален фонд, за да се 
преодолеят социалните последици от 
кризата, особено безработицата и 
бедността;

Or. pt

Изменение 21
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4а. подчертава, че настоящото 
преразглеждане на регламента за 
прилагане на ЕФПГ трябва да позволи 
увеличаването на ефективността на 
фонда, включително по отношение на 
бюджетните аспекти на 
мобилизирането му;

Or. fr

Изменение 22
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 4 б (нов)

Проектостановище Изменение

4б. изисква повишение на процента на 
съфинансиране от Общността, 
особено за проектите в социалната 
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област (ЕСФ, Кохезионния фонд и 
програма „Прогрес“), за да се 
гарантира, че държавите членки с 
финансови проблеми могат да 
използват максимално 
финансирането от Общността; 
счита, че националната вноска не 
трябва да превишава 10 %;

Or. pt

Изменение 23
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 4 в (нов)

Проектостановище Изменение

4в. подчертава необходимостта от 
системно включване на принципа за 
равенство между половете в 
разпоредбите и прилагането на 
всички фондове на Общността и 
обръща специално внимание на ЕСФ, 
който трябва да разполага с 
достатъчен капацитет, за да 
насърчава политиките за равенство, 
постоянна висококачествена заетост 
и справедливо преразпределяне на 
доходите;

Or. pt

Изменение 24
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. изисква повишаване на 
информираността на целевите граждани 

5. изисква повишаване на 
информираността на целевите граждани 
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относно съществуващите програми, 
като EURES, пилотния проект „Твоята 
първа работа с EURES“ и механизма за 
микрофинансиране;

относно съществуващите програми, 
като EURES, пилотните проекти
„Твоята първа работа с EURES“ и 
„Социална солидарност за социална 
интеграция“ и механизма за 
микрофинансиране;

Or. fr

Изменение 25
Inês Cristina Zuber

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. предлага да се създаде бюджетен 
ред, подкрепен с необходимото 
финансиране, с цел да се насърчи 
превръщането на несигурните 
работни места в работни места с 
гарантирани права, тъй като това е 
много важен въпрос от гледна точка 
на правата на работниците;

Or. pt

Изменение 26
Frédéric Daerden, Philippe Boulland

Проектостановище
Параграф 5 а (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изисква на Европейския парламент 
да бъде предоставяна подробна и 
систематична информация  относно 
етапите на осъществяване на 
пилотните проекти от Комисията;

Or. fr
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Изменение 27
Frédéric Daerden, Sergio Gutiérrez Prieto

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. изисква стартирането на 
пилотни проекти да се съсредоточава 
главно върху гаранцията за младежта 
и акционерното участие на 
служителите;

Or. fr

Изменение 28
Milan Cabrnoch

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейският бюджет 
трябва да подкрепя насърчаването на 
социалното сближаване, развитието на 
политиката за социално отговорни 
предприятия и контрола на прилагането 
на правните социални норми от 
предприятията, за да се гарантира 
създаването на работни места с 
достойни условия на труд.

6. подчертава, че европейският бюджет 
трябва да подкрепя насърчаването на 
завършването на вътрешния пазар, 
конкурентоспособността и 
социалното сближаване, развитието на 
политиката за социално отговорни 
предприятия и контрола на прилагането 
на правните социални норми от 
предприятията, за да се гарантира 
създаването на работни места с 
достойни условия на труд.

Or. en

Изменение 29
Frédéric Daerden
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. подчертава, че европейският бюджет 
трябва да подкрепя насърчаването на 
социалното сближаване, развитието на 
политиката за социално отговорни 
предприятия и контрола на прилагането 
на правните социални норми от 
предприятията, за да се гарантира 
създаването на работни места с 
достойни условия на труд.

6. подчертава, че европейският бюджет 
трябва да подкрепя насърчаването на 
социалното сближаване, развитието на 
политиката за социално отговорни 
предприятия и контрола на прилагането 
на правните социални норми от 
предприятията, за да се гарантира 
създаването на работни места с 
достойни условия на труд, т.е. 
стабилни работни места с добри 
условия на труд и възнаграждение, 
което позволява достъп до основни 
стоки и услуги.

Or. fr


