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Изменение 49
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри
възможностите за заетост, да 
насърчава образованието и обучението 
през целия живот и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

(2) ЕСФ следва да предостави 
подкрепата, необходима за 
политиките за насърчаване на заетост 
с права, да играе главна роля в 
подсилване на социалното 
приобщаване и да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора; в 
такъв случай наличните по ЕСФ суми 
следва да бъдат увеличени 
значително. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на социална закрила 
достъпна за всички, борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. pt

Изменение 50
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри (2) ЕСФ трябва да подобри 
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възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва и подпомага 
политики за активно приобщаване и за 
борба с бедността в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
трябва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве. При прилагане на 
всички политики следва да се 
гарантира, че те допринасят за 
насърчаване създаването на 
качествена заетост, а не подкрепят 
несигурната заетост.

Or. de

Изменение 51
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да подкрепя 
създаването на устойчиви и 
качествени работни места, да 
насърчава образованието и обучението 
през целия живот и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
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съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 52
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да 
насърчава образованието и обучението 
през целия живот и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

(2) ЕСФ трябва да увеличи нивото на
заетост, да насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно, 
комплексно и устойчиво приобщаване 
в съответствие с поверените му с 
член 162 от Договора задачи, като по 
този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
трябва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване,
неравенството и бедността, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. en
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Изменение 53
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот, да се бори с бедността и 
социалната изолация и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу бедността и
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. en

Изменение 54
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот, да се бори с бедността и 
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активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

социалната изолация и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този начин 
допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 55
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване и за борба с 
бедността в съответствие с поверените 
му с член 162 от Договора задачи, като 
по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
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човешкото здраве. образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. de

Изменение 56
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу бедността и социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 57
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ трябва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
трябва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. fr

Изменение 58
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу бедността и 
социалното изключване, ЕСФ следва да 
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подкрепа на държавите членки при
изпълнението на препоръките на 
Съвета относно общите насоки за 
икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза, както 
и на решенията на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост 
на държавите членки, приети в 
съответствие с член 121 и член 148, 
параграф 4 от Договора. ЕСФ следва 
също да допринася за изпълнението на 
водещите инициативи, като се обърне 
специално внимание на инициативите 
„Програма за нови умения и работни 
места“, „Младежта в движение“ и 
„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“. 
Фондът ще предоставя подкрепа и за 
дейностите в рамките на инициативите 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“ и „Съюз за 
иновации“.

предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за постигане на 
тези цели. ЕСФ следва също да 
подпомага изпълнението на водещите 
инициативи, като се обърне специално 
внимание на инициативите „Програма 
за нови умения и работни места“, 
„Младежта в движение“ и „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“. Фондът 
следва да предоставя подкрепа и за 
дейностите в рамките на инициативите 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“ и „Съюз за 
иновации“.

Or. en

Изменение 59
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието, 
обучението и борбата срещу 
бедността, дискриминацията и 
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подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора. 
ЕСФ следва също да допринася за 
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

социалното изключване, ЕСФ следва да 
предоставя подкрепа на държавите
членки при изпълнението на 
препоръките на Съвета относно общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на решенията на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост на 
държавите членки, приети в 
съответствие с член 121 и член 148, 
параграф 4 от Договора. ЕСФ следва 
също да допринася за изпълнението на 
водещите инициативи, като се обърне 
специално внимание на „Програма за 
нови умения и работни места“, 
„Младежта в движение“¸ 
инициативата „Възможности за 
младежта“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“ и допълнителни 
стратегии за изпълнение.

Or. en

Изменение 60
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
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отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора. 
ЕСФ следва също да допринася за 
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

отношение на заетостта, образованието, 
обучението и борбата срещу 
социалното изключване, ЕСФ трябва 
да предоставя подкрепа на държавите 
членки при изпълнението на 
препоръките на Съвета относно общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на решенията на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост на 
държавите членки, приети в 
съответствие с член 121 и член 148, 
параграф 4 от Договора. ЕСФ следва 
също да допринася за изпълнението на 
водещите инициативи, като се обърне 
специално внимание на инициативите 
„Програма за нови умения и работни 
места“, „Младежта в движение“ и 
„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“. 
Фондът следва да предоставя подкрепа 
и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

Or. fr

Изменение 61
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 



AM\904731BG.doc 13/232 PE489.537v02-00

BG

отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора. 
ЕСФ следва също да допринася за 
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу бедността и 
социалното изключване, ЕСФ следва да 
предоставя подкрепа на държавите 
членки при изпълнението на 
препоръките на Съвета относно общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на решенията на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост на 
държавите членки, приети в 
съответствие с член 121 и член 148, 
параграф 4 от Договора. ЕСФ следва 
също да допринася за изпълнението на 
водещите инициативи, като се обърне 
специално внимание на инициативите 
„Програма за нови умения и работни 
места“, „Младежта в движение“ и 
„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното изключване“. 
Фондът ще предоставя подкрепа и за 
дейностите в рамките на инициативите 
„Програма в областта на цифровите 
технологии за Европа“ и „Съюз за 
иновации“.

Or. en

Изменение 62
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
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отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора.
ЕСФ следва също да допринася за 
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора. 
ЕСФ следва също да допринася за 
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът следва да
предоставя подкрепа и за дейностите в 
рамките на инициативите „Програма в 
областта на цифровите технологии за 
Европа“ и „Съюз за иновации“.

Or. fr

Изменение 63
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Държавите членки следва да 
имат възможност да използват 
ресурсите на ЕСФ, за да изпълнят 
действията по ЕФПГ в случаите на 
уволнение на работници в резултат 
на сериозни смущения в местната, 
регионалната или националната
икономика, причинени от неочаквана 
криза или в резултат от бърз спад в 
даден сектор, или преместване на 
дейности към държави извън ЕС със 
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значително отрицателно 
въздействие върху местната, 
регионалната или националната
икономика.

Or. en

Изменение 64
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на 
работниците, ЕСФ следва по-
специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
с права и подкрепа на мобилността на 
работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. ЕСФ 
може да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.



PE489.537v02-00 16/232 AM\904731BG.doc

BG

трансгранично равнище.

Or. pt

Изменение 65
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на
социалното приобщаване и борба с
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
работна ръка и несъответствие на 
уменията в някои сектори и региони. 
Тези процеси бяха изострени от 
настъпилата неотдавна икономическа и 
финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, като всичко това ще 
допринесе за по-голямо социално
приобщаване и намаляване на
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES), за да
допълват националните услуги по 
заетостта във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
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трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 66
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на
заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите, 
бежанците и търсещите убежище. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на
качествена заетост, като се обърне 
специално внимание на онези, които 
са най-далеч от пазара на работна 
ръка, и подкрепа на мобилността на 
работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността и 
дискриминацията. Като насърчава по-
доброто функциониране на трудовите 
пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта
(дейности на EURES) и съответните 
дейности на EURES, по-специално 
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трансграничните партньорства по 
EURES, във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, по-специално 
като се имат предвид 
трансграничните работници.

Or. en

Изменение 67
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на 
мобилността на работната сила, 
инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на добрата 
работа, висококачествената заетост
и подкрепа на поетапното изтегляне 
на рисковата заетост, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава приобщаващите трудови
пазари чрез улесняване на 
доброволната транснационална
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
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заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 68
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на 
работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ трябва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта, 
създаване и запазване на качествени 
работни места и подкрепа на 
доброволната мобилност на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на доброволната 
транснационална географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
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наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище и да допълва 
финансовите средства, предоставени 
по оста EURES към програмата за 
социална промяна и социални 
иновации.

Or. de

Изменение 69
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни и демографски 
предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията на икономиката, 
технологичното развитие и все по-
застаряващата работна ръка, както и все 
по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони. 
Тези процеси бяха изострени от 
настъпилата неотдавна икономическа и 
финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване и създаване 
на заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на
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ЕСФ следва по-специално да 
предоставя подкрепа на Европейските 
служби по заетостта (дейности на 
EURES) във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ може
да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище. Европейската 
комисия следва систематично да 
наблюдава дейностите по EURES и да 
публикува резултатите.

Or. en

Изменение 70
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите
и етническите малцинства. Целите на 
ЕСФ трябва да бъдат насочени към 
създаване на устойчива заетост и 
подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване, подкрепа на 
равните възможности и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
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транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 71
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите
и хората, живеещи в микрорегиони в 
неравностойно положение. Целите на 
ЕСФ следва да бъдат насочени към 
насърчаване на достойна заетост и 
подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
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мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 72
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ трябва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
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подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. fr

Изменение 73
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) ЕСФ има потенциала да добавя 
стойност, особено в настоящия 
икономически климат, като се 
фокусира върху подобряването на 
възможностите за заетост и 
инвестирането в умения. ЕСФ не 
трябва да предоставя подкрепа за 
действия, които излизат извън 
правното му основание и включват
други области на социалната
политика, но е по-важно да се 
измести фокуса на фонда в подкрепа 
на растежа и създаването на 
работни места, което, наред с други 
ползи, ще доведе до по-голямо 
приобщаване и намаляване на 
бедността.

Or. en

Изменение 74
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) В допълнение към тематичните 
приоритети в член 9 от Регламент 
(ЕС) № (РОР…), в региони и държави 
членки и с оглед повишаване на 
икономическия растеж и възможностите 
за заетост следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация на национално и 
регионално ниво, както и 
възможността публичната 
администрация да действа като 
участник, и засилен 
институционалният капацитет на
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието, социо-
културната и социалната сфера.

Or. en

Изменение 75
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 76
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 77
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя 
продължаващото развитие и 
конкурентоспособността на 
европейските микро, малки и средни 
предприятия, включително културни и 
творчески предприятия, за да се 
създадат качествени работни места
и да се гарантира, че чрез придобиване 
на подходящи умения и чрез 
възможности за учене през целия живот 
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областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката.

хората могат да се адаптират към новите 
предизвикателства като преминаването 
към икономика, основана на знанието, 
стратегията в областта на цифровите 
технологии и прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и с 
по-висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката. ЕСФ следва също да 
допринася за културните и 
творческите умения, за да се 
повишат възможностите за работа.

Or. en

Изменение 78
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки, средни и микро 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
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преминаването към икономика,
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката.

преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода от образование към заетост и 
между работни места и да разгледа 
растящия недостиг на умения, и 
следователно да създава 
възможности за работа, по-специално 
в секторите на енергийната 
ефективност, възобновяемата енергия и 
устойчивия транспорт, с оглед на 
намерението на Съюза да увеличи дела 
на бюджета на ЕС, свързан с 
интегрирането на въпросите относно 
климата на поне 20 %, с принос от 
различни области на политиката.

Or. en

Изменение 79
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието,
конкурентоспособността и 
паневропейската мобилност на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
промяната в икономическите и 
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основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката.

социални условия, както и към новите 
предизвикателства като преминаването 
към икономика, основана на знанието, 
стратегията в областта на цифровите 
технологии и прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и с 
по-висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 
20 %, с принос от различни области на 
политиката.

Or. en

Изменение 80
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да позволява 
достатъчна гъвкавост на държавите 
членки, за да използват фонда за 
справяне със собствените им 
конкретни проблеми по отношение на 
постигане на целите на 
стратегията, като по този начин
осигурява по-силно концентриране на 
оказваната подкрепа върху 
приоритетите на Европейския съюз. 
ЕСФ следва по-специално да увеличи 
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изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

предоставяната подкрепа за борба 
срещу социалното изключване и 
бедността чрез насочване на 
финансирането върху растежа, 
създаване на възможности за заетост
и справяне с големите различия в 
уменията. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. en

Изменение 81
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към 
стратегията „Европа 2020“ следва да 
се основава на по-силно 
концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат 
подкрепа по линия на ЕСФ, следва 
също да бъдат ограничени.

(7) ЕСФ следва по-специално да 
увеличи предоставяната подкрепа за 
борба срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на минимален 
размер специално предназначени за това 
средства.

Or. en
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Изменение 82
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. Определя се 
минимален дял от ЕСФ за всяка 
категория региони съгласно член 84, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 
(РОР...), което води до минимален общ 
дял от ЕСФ в размер на 25 % от 
бюджета, отпуснат за политиката 
на сближаване (с изключение на 
Механизма за свързване на Европа,
т.е. 84 милиарда EUR. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства от 20 % 
от всички ресурси на ЕСФ за всяка 
държава членка. В зависимост от 
нивото на развитие на получаващите 
подкрепа региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. en

Изменение 83
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията (7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
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„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз и подкрепа за 
държавите членки при изпълнение на 
реформите, изложени в 
националните им програми за 
реформа. ЕСФ следва по-специално да 
увеличи предоставяната подкрепа за 
борба срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на минимален 
размер специално предназначени за това 
средства. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. en

Изменение 84
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за активна борба срещу 
социалното изключване и бедността 
чрез заделяне на минимален размер 
специално предназначени за това 
средства. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
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ограничени. следва също да бъдат ограничени.

Or. en

Обосновка

За да се бори със социалната изолация и бедността, ЕСФ трябва да се фокусира върху 
инициативи и дългосрочни инвестиции, активиращи социално изолираните и бедните, 
вместо инициативи, основани на просто преразпределение на ресурси с цел социална 
помощ.

Изменение 85
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския Съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ трябва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския Съюз. ЕСФ трябва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, трябва също да 
бъдат ограничени.

Or. fr

Изменение 86
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати.

(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати, както 
и твърди и индикативни показатели, 
свързани с качествените и 
количествени цели и разбити по пол.

Or. en

Изменение 87
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
 Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати.

(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати. Тъй 
като полът е универсален 
допълнителен рисков фактор за 
социална изолация и бедност за 
жените, всички данни следва да се 
разбиват по пол.

Or. en

Изменение 88
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение
(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, следва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати.

(8) С цел да се гарантира по-стриктен 
мониторинг и по-добра оценка на 
постигнатите на европейско равнище 
резултати чрез действията, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, трябва да бъде 
установен общ набор от показатели за 
конкретните и общите резултати.

Or. fr

Изменение 89
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Тъй като мониторингът и 
оценката са жизнено важни за ЕСФ, 
необходим е разширен и добре 
обоснован набор от показатели, 
които ясно да показват къде е 
постигнат напредък, както и 
областите, в които използването на 
фондове не е допринесло за постигане 
на целите. Оценката на постигането 
на целите следва също да има предвид 
алтернативните национални 
доклади, изготвени от НПО. В това 
отношение са необходими не само 
данни за заетостта и образованието, 
но и статистика за различните лица 
на бедността и социалната изолация, 
като неравнопоставен достъп до 
информация, стоки и услуги, и 
промените в условията, свързани с 
тях. Те са необходими на равнище 
държава членка, за да се допълнят 
показателите от Лаакен като подход 
за картографиране на бедността. 
Освен това са необходими 
представени с разбивки данни 
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относно ситуацията с ромите.

Or. en

Изменение 90
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници.

Or. en

Изменение 91
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 

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

действат на регионално и местно 
ниво, по-специално привличането на 
социалните партньори и 
неправителствените организации, като 
им се даде oпределена част от 
отпуснатото, която може да е под 
формата на безвъзмездна сума.
Държавите членки осигуряват 
участието и активизирането на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.
Освен това, държавите членки 
отпускат подходящи финансови суми
от ЕСФ за техническа помощ по член 
52 от Регламент [...] [РОР...] 
директно на всички партньори по 
член 5 от Регламент [...] [РОР...], по-
специално на социални партньори и 
организации на гражданското
общество, за да улеснят 
привличането и участието на тези 
партньори в изготвянето, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програми и операции и за 
да окажат подкрепа за изграждането 
на капацитета им съгласно 
Европейския кодекс за поведение за
партньорство.

Or. en

Изменение 92
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 

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

по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите 
членки да привличат социалните 
партньори и на неправителствените 
организации, местните и регионални 
власти в изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
дейностите на ЕСФ по своевременен и 
последователен начин. Следва да се 
насърчава създаването на 
висококачествени партньорства на 
всички равнища на управление.
Партньорският принцип следва да се 
укрепи и разшири като водещ 
принцип за всички дейности, 
подпомагани от ЕСФ.

Or. en

Изменение 93
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално компетентните 
регионални, местни, градски и други 
местни органи, обединяващи 
асоциации, представляващи 
местното и регионалното равнище, 
социалните партньори и 
неправителствените организации в 
стратегическото управление на ЕСФ, 
от оформяне на приоритети за 
оперативните програми, 
включително програми, чиито 
управление се поверява на междинен
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орган, до изпълнение и оценка на 
резултатите от ЕСФ. Следователно е 
необходимо държавите членки да 
насърчават участието на социалните 
партньори и на неправителствените 
организации в изпълнението на 
дейностите на ЕСФ.

Or. en

Изменение 94
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално компетентните 
регионални, местни, градски и други 
местни органи, социалните партньори 
и неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации¸ 
както и на компетентните 
регионални, местни, градски и други 
местни органи в стратегическото 
управление на ЕСФ, от оформяне на 
приоритети за оперативните 
програми, включително програми, 
чиито управление се поверява на 
междинен орган, до изпълнение и 
оценка на резултатите от ЕСФ.

Or. en
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Изменение 95
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 96
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

партньори и на неправителствените 
организации в планирането, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите, 
финансирани от ЕСФ.

Or. en

Изменение 97
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите 
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ, 
по-специално в областта на 
образованието с цел осигуряване на 
по-добро съответствие на 
обучението с нуждите на 
регионалния, националния и 
европейския трудов пазар.

Or. fr

Изменение 98
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 99
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) Като се има предвид фактът, че 
за да се осигури заетост и социално 
сближаване е необходим интегриран и 
цялостен подход, ЕСФ следва да 
подпомага транссекторното и 
транснационалното сътрудничество 
и териториално базирани 
партньорства.

Or. en

Изменение 100
Inês Cristina Zuber
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете. ЕСФ трябва да постигне 
нужния мащаб за насърчаване на 
политиките за постигане на 
равенство, висококачествена
постоянна заетост и справедливо 
разпределение на доходите.

Or. pt

Изменение 101
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният 
аспект на пола да бъде вземан предвид
на всяко едно равнище на програмите, 

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно целите за 
равенство между половете да бъдат 
вземани предвид на всяко едно равнище 
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като същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

на програмите, като същевременно се 
гарантира предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на равенството 
между половете. ЕСФ следва да 
насърчава изпълнение на 
съответните политики на ЕС като 
Стратегията за равенство между 
жените и мъжете 2010 – 2015 г.1 и 
допълнителното й развитие. 
Дейностите по ЕСФ следва да бъдат 
редовно оценявани чрез методите за
оценка на бюджета за равенство 
между половете.
____________
1 COM(2010)0491.

Or. en

Изменение 102
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище и в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите по навременен 
и последователен начин, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

Or. en
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Изменение 103
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище и във всички етапи от 
планирането и изпълнението на 
програмите, като същевременно се 
гарантира предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на равенството 
между половете.

Or. en

Изменение 104
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. ЕСФ следва да 
подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст,
сексуална ориентация или полова 
идентичност, като се отдава 
специално внимание на лицата, които 
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Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне прехода от грижи, 
предоставяни от институциите към 
грижи, предоставяни от съответните 
общности.

са обект на многостранна 
дискриминация. ЕСФ следва да 
подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне изпълнението на 
съответните политики на Съюза и
прехода от грижи, предоставяни от 
институциите, към грижи, предоставяни 
от съответните общности.

Or. en

Изменение 105
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. ЕСФ следва да 
подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне прехода от грижи, 
предоставяни от институциите към
грижи, предоставяни от съответните 
общности.

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация и насърчаване на 
равните възможности. ЕСФ следва да 
подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне прехода от грижи, 
предоставяни от институциите към 
грижи, предоставяни от съответните 
общности.

Or. en
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Изменение 106
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. ЕСФ следва да 
подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне прехода от грижи, 
предоставяни от институциите към 
грижи, предоставяни от съответните 
общности.

(11) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. Спазвайки
принципа на субсидиарност, ЕСФ 
следва да подкрепя изпълнението на 
задължението, поето съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания, във връзка inter 
alia с образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също така 
да подпомогне прехода от грижи, 
предоставяни от институциите към 
грижи, предоставяни от съответните 
общности.

Or. en

Изменение 107
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с 
оглед на това политиките да 
отговорят по-добре на социалните 
промени, както и за насърчаване и 
подкрепа на иновативните социални 

заличава се
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предприятия. По-специално 
изпитването и оценяването на 
иновативните решения преди по-
широкото им прилагане е от основно 
значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
от ЕСФ за тази цел.

Or. en

Изменение 108
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с оглед 
на това политиките да отговорят по-
добре на социалните промени, както и 
за насърчаване и подкрепа на 
иновативните социални предприятия. 
Социалните иновации следва да 
предоставят отговор на социалните 
потребности, неудовлетворени или 
недостатъчно удовлетворени по 
отношение на борбата с бедността и 
социалното изключване, 
насърчаването на високо ниво 
качествена заетост и достойна 
работа, гарантирането на адекватна 
предотвратяваща бедността 
социална защита и подобряването на 
условията на труд, с което да 
допринасят за социалния напредък.
По-специално изпитването и 
оценяването на иновативните решения 
преди по-широкото им прилагане е от 
основно значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
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от ЕСФ за тази цел. Освен това 
успешните експерименти със 
социалната политика, финансирани 
чрез програмата за социална промяна 
и социални иновации, следва да се 
изпълняват в по-широк мащаб с 
финансова подкрепа от ЕСФ.

Or. en

Изменение 109
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с оглед 
на това политиките да отговорят по-
добре на социалните промени. По-
специално внимание следва да се 
обърне на участието на уязвими 
групи, включително мигранти,
бежанци и търсещи убежище. ЕСФ 
следва да насърчава и подкрепя 
проекти, предприети от 
неправителствени организации, 
иновативните социални и социо-
културни предприятия и други 
действащи лица в социалната 
икономика. По-специално, 
идентификацията на проблеми с 
политиката, изпитването и 
оценяването на иновативните решения, 
иновативните и експериментални и 
техники и методологии и 
последващото им въвеждане, 
включително транснационалното
сътрудничество преди по-широкото им 
прилагане, са от основно значение за 
подобряване на ефикасността на 
политиките и следователно е аргумент 
за предоставяне на специфична 
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подкрепа от ЕСФ за тази цел.

Or. en

Изменение 110
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна за 
повишаване на способността за 
политиките за реакция на социалните 
промени, за насърчаване на 
социалната отговорност на 
предприятието, както и за насърчаване 
и подкрепа на иновативните социални 
предприятия, и по-специално МСП. По-
специално изпитването и оценяването 
на иновативните решения преди по-
широкото им прилагане е от основно 
значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
от ЕСФ за тази цел.

Or. fr

Изменение 111
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с оглед 
на това политиките да отговорят по-
добре на социалните промени, както и 

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

за насърчаване и подкрепа на 
иновативните социални предприятия и 
предприемачи. По-специално 
изпитването и оценяването на 
иновативните решения преди по-
широкото им прилагане е от основно 
значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
от ЕСФ за тази цел.

Or. en

Изменение 112
Thomas Mann, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Европейският социален фонд 
следва да насърчава масовия спорт. 

Or. de

Изменение 113
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 



PE489.537v02-00 52/232 AM\904731BG.doc

BG

стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации.

стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката, когато са 
част от оперативни програми, на 
програмите да се включат активно
регионалните и местните органи, 
градовете, социалните партньори и 
неправителствените организации.
Държава членка включва в 
партньорството тези институции, 
организации и групи, които 
представляват засегнатото 
териториално равнище и могат да 
въздействат или да бъдат повлияни 
от изпълнението на оперативните 
програми. Специално внимание се 
обръща на групите, които могат да 
бъдат засегнати от програмите и да 
изпитат затруднения да им окажат 
въздействие, по-специално на най-
уязвимите и маргинализирани групи, 
Сътрудничеството с партньорите 
следва най-добрите практики, които 
формират базата на кодекса на 
поведение, посочен в член 5, параграф 
3. Най-малко 5 % от ресурсите на 
ЕСФ, отпуснати на национално 
равнище, се отпускат за действия по 
Интегрирани териториални 
инвестиции (ИТИ), както е посочено 
в член 99 от регламент [...] [CPR].

Or. en

Изменение 114
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 

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

количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за устойчиво 
водено от общностите местно развитие 
и стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмите да се включат по-активно 
регионалните и местните органи, 
градовете, социалните партньори и 
неправителствените организации.

Or. en

Изменение 115
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 116
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 117
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 

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

общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете следва да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации.

Or. fr

Изменение 118
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, доброволна 
мобилност на работниците, социално 
приобщаване и социална икономика.
Предоставянето на безвъзмездни суми 
следва винаги да се запазва като 
опция, за да се използва финансиращ 
микс, който най-добре отговаря на 
регионалните и местните нужди.

Or. en

Изменение 119
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, 
мобилност на работниците, социално 
приобщаване и социално 
предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти, ако това помага за 
повишаване на ефективността на 
действията или допълва действията 
на други инструменти на ЕС, като 
ПСПИ, ЕФПГ и ЕФРР.

Or. en

Изменение 120
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

17) Държавите членки следва да бъдат 
насърчавани да прибягват до ЕСФ чрез 
финансови инструменти с цел 
осигуряване на подкрепа например за 
студенти, за създаване на работни места, 
мобилност на работниците и за 
предприемачество, включително 
социално предприемачество, като 
всички те ще имат положително 
въздействие върху социалното 
приобщаване и намаляването на 
бедността.

Or. en

Изменение 121
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа за заетостта, особено сред 
младите хора, за създаване на работни 
места, мобилност на работниците, 
социално приобщаване и социално 
предприемачество.

Or. en

Изменение 122
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) ЕСФ допълва други програми на 
Съюза, като същевременно се 
признава, че всеки инструмент 
работи в съответствие със своите 
собствени специфични процедури. 
Едни и същи допустими разходи не 
получават двойно финансиране, като 
се установява тясно взаимодействие 
между ЕСФ, други програми на Съюза 
и структурните фондове, по-
специално Програмата за социална 
промяна и иновации.

Or. en

Изменение 123
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а)Трябва да се избягва двойно 
финансиране и припокриване между 
ЕСФ и други европейски програми, по-
специално Програмата за права и 
гражданство 2014 – 2020 г.

Or. en

Изменение 124
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Съображение 17a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) Като се има предвид, че 
социалните иновации подлежат на 
различни програми, следва да се 
вземат мерки за избягване на 
припокриване или двойно финансиран 
на едни и същи дейности и 
инициативи. Освен това, тъй като 
някои от провежданите по ЕСФ 
дейности при споделено управление 
отчасти се припокриват с 
дейностите на Програмата за 
социална промяна и иновации, която е 
поставена под пряко управление, 
следва да бъдат установени мерки, 
които не повтарят или не 
финансират двойно дейности под 
различни методи на управление.

Or. en

Изменение 125
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията за определянето на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми и на 
максималния им размер в зависимост от 
различните видове операции, както и за 
определяне на специфичните правила и 
условия относно гаранциите, основани 
на политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва да 
осигури едновременно, своевременно и 
целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

(18) Правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията за определянето на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми и на 
максималния им размер в зависимост от 
различните видове операции, както и за 
определяне на специфичните правила и 
условия относно гаранциите, основани 
на политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията трябва
да осигури едновременно, своевременно 
и целесъобразно предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. fr

Изменение 126
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Човешкият капитал е 
основният лост, на който Съюзът 
може да разчита, за да гарантира 
своята конкурентоспособност на 
международно равнище и за да 
постигне устойчиво възстановяване 
на своята икономика. Нито един друг 
вид инвестиции не може да доведе до 
структурни реформи, ако не е 
съпроводен от последователна 
стратегия за развитие на човешкия 
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капитал, осигуряваща растежа. 
Следователно трябва да се следи за 
това средствата, посветени на 
повишаването на уменията, на 
покачването на степента на заетост 
и за гарантиране участието на 
всички в обществото, да позволяват 
провеждането на действия със 
съответния мащаб, като най-малко 
25 % от финансовите средства се 
използват в рамките на политиката 
за икономическо, социално и 
териториално сближаване на Съюза.

Or. fr

Изменение 127
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Съображение 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Пълното и цялостно участие на 
гражданите в обществото и 
инвестицията в човешкия капитал са 
съществени за социалното 
сближаване. Ресурсите, посветени за 
осъществяването на целите на 
стратегията Европа 2020, свързани 
със заетостта, образованието и 
борбата с бедността, следва да бъдат 
ефективно използвани, като най-
малко 25 % процента от бюджета на 
политиката за сближаване на Съюза 
се посветят на ЕСФ.

Or. fr

Изменение 128
Inês Cristina Zuber
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Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Не само структурните и 
кохезионният фондове, а всички 
политики и действия на Съюза следва 
да бъдат в съответствие с целта за 
икономическо, социално и 
териториално сближаване. Затова е 
необходимо да се вземе предвид как 
налагането на икономически и 
парични политики и политики за 
либерализиране на вътрешните и 
международните пазари се усеща по 
отношение на политиките за 
сближаване и конвергенция, особено 
по отношение на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия в отделните 
държави членки.

Or. pt

Изменение 129
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б)Регионалната политика е 
съществено средство за подкрепа на 
икономическото и социалното 
сближаване, тъй като позволява на 
Съюза да предприеме мерки за 
намаляване на регионалните 
различия, насърчаване на истинска 
конвергенция и стимулиране на 
развитието, висококачествената 
постоянна заетост и социалния 
напредък, като от това имат полза и 
по-слабо развитите региони.
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Or. pt

Изменение 130
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 18в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) ЕСФ цели да намали различията 
в условията на живот по отношение 
на държавите членки и регионите с 
оглед насърчаване на икономическо и 
социално сближаване. Критериите за 
финансиране следва да се коригират, 
за да позволят ЕСФ да се използва по-
лесно от финансово по-слаби държави 
членки. 

Or. pt

Изменение 131
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 18г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18г) Като се има предвид сериозната 
икономическа и финансова криза, 
засягаща определени държави членки 
и регионите им, националната 
ставка на съфинансиране за проекти, 
подкрепяни от ЕСФ, следва да бъде не 
по-висока от 10 %, за да позволи по-
добро използване на ресурсите за 
сближаване.

Or. pt
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Изменение 132
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този 
начин допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
като по този начин допринася за 
изпълнение на приоритетите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
социалното приобщаване, борбата с 
бедността и засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване.

Or. en

Изменение 133
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост, създаването на 
работни места и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за доброволната географска и 
професионална мобилност, предоставя 
подкрепа за уволнените работници, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
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подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Изменение 134
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за доброволната географска и 
професионална мобилност на 
работниците, улеснява предвиждането 
и развитието на нови умения и 
квалификации, необходими за преход 
към устойчиво в екологично и 
социално отношение развитие, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en
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Изменение 135
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество 
на работните места, предоставя 
подкрепа за географската и
професионалната мобилност на 
работниците, улеснява тяхното 
адаптиране към промените, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и създаването и 
запазването на качествени работни
места, предоставя подкрепа за 
доброволната географска и
професионална мобилност на 
работниците, улеснява тяхното 
адаптиране към промените, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. de

Изменение 136
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната
мобилност на работниците, улеснява
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, което 
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равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

укрепва прехода между образование и 
заетост за младите хора, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Изменение 137
Heinz K. Becker

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение през целия 
живот за всички възрастови групи, 
насърчава равенството между половете, 
равните възможности и 
недискриминацията, подобрява 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. de
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Изменение 138
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете и равните 
възможности, насърчава премахването 
на всички форми на дискриминация, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Изменение 139
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. ЕСФ предоставя 
подкрепа за изготвянето и 
изпълнението на политики и 

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки, компетентните регионални, 
местни, градски и други органи в 
усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж.
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действия, като взема предвид 
интегрираните насоки за 
икономическите политики и 
политиките за заетост на 
държавите членки, както и 
препоръките на Съвета относно 
националните програми за реформа.

Or. en

Изменение 140
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение 
най-малко на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. ЕСФ предоставя подкрепа за 
изготвянето и изпълнението на 
политики и действия, като взема 
предвид концепцията за „добра 
работа” и се уверява, че дейностите, 
подкрепяни от ЕСФ, допринасят за 
изпълнение на Програмата за достоен 
труд на ООН и МОТ във всичките ѝ 
аспекти. Всички политики и действия, 
подкрепяни от ЕСФ, спазват 
стриктно Международните трудови 
стандарти и Конвенциите на МОТ, и 
по-специално ангажимента за 
насърчаване на пълна, продуктивна и 
свободно избрана заетост, както е 
посочено в Конвенция № 122 на МОТ.

Or. en
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Изменение 141
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на Европейския съюз, като 
оставя достатъчна гъвкавост на 
държавите членки, за да се справят с 
конкретните си проблеми по 
отношение на постигане на целите 
на „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. ЕСФ 
предоставя подкрепа за изготвянето и 
изпълнението на политики и действия, 
като взема предвид интегрираните 
насоки за икономическите политики и 
политиките за заетост на държавите 
членки, както и препоръките на Съвета 
относно националните програми за 
реформа.

Or. en

Изменение 142
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. ЕСФ предоставя подкрепа за 
изготвянето и изпълнението на 

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

предоставя подкрепа за изготвянето и 
изпълнението на политики и действия, 
като взема предвид интегрираните 
насоки за икономическите политики и 
политиките за заетост на държавите 
членки19, както и препоръките на Съвета 
относно националните програми за 
реформа и стратегиите, както и 
напредъка, отразен в националните 
социални доклади.

Or. en

Изменение 143
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните и тези, които са най-
далеч от пазара на работна ръка, 
хората с увреждания, мигрантите, 
бежанците и търсещите убежище, 
бездомните хора и други групи, 
застрашени от бедност, децата и 
младите хора, възрастните хора, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности или 
общностите, застрашени от 
маргинализиране, както и хората, 
изправени пред социална изолация. 
ЕСФ също така предоставя подкрепа на 
предприятия, микропредприятия и 
кооперативни предприятия, които 
насърчават интересите на членовете 
и ползвателите си, както и 
решенията на обществени 
предизвикателства, и влизат в 
социалната икономика. ЕСФ също 
така предоставя подкрепа на
организации, системи и структури, за да 
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улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в социално-културната 
и културната област и в областите
на заетостта, образованието, 
недискриминацията и социалните 
политики.

Or. en

Изменение 144
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората. Той предоставя подкрепа, по-
специално на лицата и групите,
изключени или застрашени от 
изключване от пазара на труда и 
висококачественото образование и 
обучение, както и онези в 
неравностойно положение или 
застрашени от маргинализиране на 
пазара на труда, като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на работници, на 
предприятия и на предприемачи, както 
и на системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието, социалните политики и 
първоначалното и по-нататъшното 
професионално обучение.

Or. it
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Изменение 145
Andrea Cozzolino

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, по-специално на лицата и 
групите, изключени или застрашени 
от изключване от пазара на труда и 
висококачественото образование и 
обучение, както и онези в 
неравностойно положение или 
застрашени от маргинализиране на
пазара на труда, като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, малцинствата, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на работници, на 
предприятия и на предприемачи, както
и на системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието, социалните политики и 
първоначалното и по-нататъшното 
професионално обучение.

Or. it

Изменение 146
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
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хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

хората, включително групите в 
неравностойно положение, по-
специално трайно безработните и 
систематично изключваните от 
пазара на труда, като хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация или риск от 
бедност. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на работници, на 
предприятия и на предприемачи, както 
и на системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието, социалните политики и 
първоначалното и по-нататъшното 
професионално обучение.

Or. en

Изменение 147
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
младите хора, безработни повече от 
четири месеца, трайно безработните, 
хората с увреждания, мигрантите, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на работници, предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
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образованието и социалните политики. по-специално в областта на заетостта, 
образованието, обучението, и 
социалните политики.

Or. fr

Изменение 148
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните лица и общности, 
както и други групи хора, изправени 
пред риск от бедност и социална 
изолация, включително деца, за да 
предотврати предаването на 
бедността през поколенията, и млади 
хора, за да се бори с младежката 
безработица. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. en

Изменение 149
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, търсещите убежище, 
бежанците, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, 
бездомните, както и други групи хора,
застрашени от бедност и социална 
изолация, включително деца и млади 
хора. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
социалния напредък, по-специално в 
областта на заетостта, образованието и 
социалните политики.

Or. en

Изменение 150
Ria Oomen-Ruijten

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
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образованието и социалните политики. образованието и социалните политики.
В този контекст е необходимо да се 
насърчава ученето през целия живот, 
за да се подобрят възможностите за 
заетост на хората, извършващи 
неквалифицирана работа.

Or. nl

Изменение 151
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите и търсещите убежище, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред или 
застрашени от социална изолация и 
бедност. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. de

Изменение 152
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред или 
застрашени от социална изолация и 
бедност. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. de

Изменение 153
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, младите и ниско 
квалифицираните работници, хората 
с увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
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образованието и социалните политики.

Or. en

Изменение 154
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение
3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, младите хора, излезли 
от училищната система без 
квалификация, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. fr

Изменение 155
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, търсещите убежище, 
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маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. de

Изменение 156
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
други групи хора, изправени пред или 
застрашени от бедност и социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. en

Изменение 157
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, търсещите убежище, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. en

Изменение 158
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства, 
включително нарастващото 
несъответствие на умения, и да 
насърчи доброто управление и 



AM\904731BG.doc 81/232 PE489.537v02-00

BG

образованието и социалните политики. провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. en

Изменение 159
Thomas Mann, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората от всички възрастови групи, 
изправени пред социална изолация. 
ЕСФ също така предоставя подкрепа на 
предприятия, системи и структури, за да 
улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. de

Изменение 160
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на изброените по-долу 
тематични цели и в съответствие с
член 9 от Регламент (ЕС) № […] ЕСФ 
предоставя подкрепа за следните 

1. В рамките на тематичните цели в 
член 9, параграфи 8—11 от Регламент 
(ЕС) № [CPR...], съответно изброени 
по-долу в букви а)—г), и съгласно 
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инвестиционни приоритети: мисията си, ЕСФ предоставя подкрепа 
за следните инвестиционни приоритети:

Or. en

Изменение 161
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на заетостта и 
подкрепа на мобилността на 
работната сила чрез:

а) насърчаване на висококачествената 
заетост и достойния труд чрез:

Or. en

Изменение 162
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на заетостта и 
подкрепа на мобилността на работната 
сила чрез:

а) насърчаване на качествената 
заетост и подкрепа на мобилността на 
работната сила чрез:

Or. en

Изменение 163
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на заетостта и а) насърчаване на достойната заетост
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подкрепа на мобилността на работната 
сила чрез:

и подкрепа на мобилността на работната 
сила чрез:

Or. en

Изменение 164
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, 
политика на гъвкавост и
квалификация за предприятия, 
определена по-скоро като „съобразена 
с предприятията политика на пазара 
на труда“ – която се опитва преди 
всичко да използва по най-добрия 
възможен начин потенциала на по-
възрастни заети лица и жените – и
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. de

Изменение 165
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до висококачествена заетост 
за търсещите работа и неактивните лица 
с цел подкрепа на трайно 
безработните, включително местните 
инициативи за заетост, и подкрепа за 
доброволната мобилност на работната 
сила;
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Or. en

Изменение 166
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите 
работа, трайно безработните, като се 
обърне особено внимание на най-
отдалечените от пазара на труда и 
неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за доброволна мобилност на 
работната сила;

Or. en

Изменение 167
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица с цел подкрепа на 
трайно безработните, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. en

Изменение 168
Jutta Steinruck

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



AM\904731BG.doc 85/232 PE489.537v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за доброволната мобилност
на работната сила;

Or. de

Изменение 169
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост и услуги по 
заетостта за търсещите работа и 
неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. en

Обосновка

ЕСФ не трябва само да улеснява достъпа до заетостта, а и да предостави на лицата, 
чрез различни услуги по заетостта, като съветване и развитие на кариерата, 
инструменти, които да им помагат да търсят работа активно и да се адаптират 
към гъвкавите пазари на труда.

Изменение 170
Riikka Manner

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа i) достъп до заетост за търсещите работа 



PE489.537v02-00 86/232 AM\904731BG.doc

BG

и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

и неактивните лица, и хората с 
увреждания, включително местните 
инициативи за заетост, и подкрепа за 
мобилността на работната сила;

Or. fi

Изменение 171
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за професионалната
ориентация, мобилността на работната 
сила и преквалификацията;

Or. fr

Изменение 172
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите 
работа и неактивните лица, 
включително местните инициативи за 
заетост, и подкрепа за мобилността на 
работната сила;

i) насърчаване на заетост за търсещите 
работа и неактивните лица (с по-
специално внимание към по-
възрастните хора и жените), 
включително местните инициативи за 
заетост, и подкрепа за мобилността на 
работната сила;

Or. nl
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Изменение 173
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, по-специално на 
тези, които са неангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение;

Or. fr

Изменение 174
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение, или въвеждането им в 
обучение;

Or. de

Изменение 175
Lívia Járóka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение, по-специално млади членове 
на маргинализирани общества;
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Or. en

Изменение 176
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество, създаване, 
устойчиво развитие и предаване на 
предприятия, по-специално на малки и 
микропредприятия;

Or. fr

Изменение 177
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия, с акцент върху 
микропредприятия, особено в 
социалната икономика, както и 
микропредприятия, които наемат 
лица, застрашени от социална 
изолация и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до 
конвенционалния кредитен пазар;

Or. en

Изменение 178
Pervenche Berès
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество, по-специално 
социално предприемачество, и 
създаване на предприятия;

Or. fr

Изменение 179
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

(iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия, особено при млади хора;

Or. de

Изменение 180
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и 
жените и съчетаване на 
професионалния и личния живот;

iv) съчетаване на професионалния и 
личния живот и равенство между 
мъжете и жените;

Or. en



PE489.537v02-00 90/232 AM\904731BG.doc

BG

Изменение 181
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените на 
пазара на труда и равенство в 
напредъка в кариерата, икономическа 
независимост на жените и мъжете и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

Or. en

Изменение 182
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените в 
достъпа до работа, напредъка в 
кариерата и заплащането, както и 
съчетаване на професионалния, 
семейния и личния живот;

Or. fr

Изменение 183
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените в 
достъпа до работа и в последващото 
обучение с напредък в кариерата, по-
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специално за борба с лишените от 
растеж кариери на жените, и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

Or. fr

Изменение 184
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния, 
семейния и личния живот;

Or. en

Изменение 185
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния, 
семейния и личния живот, 
включително и чрез почасово 
професионално обучение за самотни 
родители;

Or. de

Изменение 186
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iva) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) придружаващи действия и 
съответна подкрепа, обществени 
услуги и услуги за полагане на грижи, 
които подобряват възможностите за 
заетост;

Or. en

Изменение 187
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите 
към промените;

заличава се

Or. pt

Изменение 188
Thomas Mann

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) справедливост и солидарност 
между поколенията, демографската 
промяна и адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

Or. de
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Изменение 189
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените, свързани с прехода към 
екологично и социално устойчиво 
развитие;

Or. en

Изменение 190
Lívia Járóka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените и предоставяне на достъп 
до качествено професионално 
обучение;

Or. en

Изменение 191
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените, по-специално на МСП и 
микропредприятията;
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Or. fr

Изменение 192
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

va) мерки за активна заетост под 
формата на съгласувани
персонализирани услуги, 
предназначени за повторно 
професионално интегриране на 
съкратените работници на пазара на 
труда;

Or. en

Изменение 193
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vi) подобряване на качеството на 
работните места, работните 
условия, работната среда и здравето 
и безопасността на работното 
място и подкрепа за активния живот 
на възрастните работници;

Or. it

Изменение 194
Elisabeth Morin-Chartier

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

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

vi) подобряване на качеството на 
работните места, работните 
условия, работната среда и здравето 
на работното място, както и 
подкрепа за работниците с оглед 
насърчаване на активния живот на 
възрастните хора;

Or. fr

Изменение 195
Andrea Cozzolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vi) подобряване на качеството на 
работните места, работните 
условия, работната среда и здравето 
и безопасността на работното 
място и подкрепа за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро 
здраве;

Or. it

Обосновка

Трябва да се поеме изричен ангажимент за постигане на високи стандарти за 
безопасност на работното място, тъй като това е съществено предварително 
условие за активния живот на възрастните хора.

Изменение 196
Elisabeth Schroedter

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

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

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве за 
работниците чрез подобряване на 
работните условия и среда, здравето 
на работното място и действия за 
насърчаване на възрастни работници; 

Or. en

Изменение 197
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, физическа 
активност и масов спорт;

Or. de

Изменение 198
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, поддържани 
като непрекъснат процес през целия 
живот;

Or. de

Изменение 199
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване 
на транснационалната мобилност на 
работната сила;

vii) поетапно прекратяване на 
нестабилни форми на заетост и 
подкрепа на възходяща социална 
мобилност на работната сила към 
стабилна и сигурна редовна заетост;

Or. en

Изменение 200
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 
работната сила;

vii) модернизация и укрепване на 
организациите на пазара на труда, 
насърчаване на партньорства, 
пактове и инициативи чрез мрежи от 
съответни заинтересовани лица, 
като социални партньори и 
неправителствени организации на 
транснационално, регионално и 
местно равнище, за да се подсили 
включването на пазара на труда, 
оказване на подкрепа на интегриращи 
действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 
работната сила и за подобряване на 
информационните услуги, 
консултантските услуги и услугите 
по намирането на подходящи 
кандидати за дадено работно място, 
предоставяни на работодатели и 
мобилни работници, независимо от 
техния статус;

Or. en
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Изменение 201
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 
работната сила;

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
обществените и частните служби за 
заетост, включително действия за 
засилване на транснационалната
мобилност на работната сила;

Or. en

Изменение 202
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) оказване на подкрепа за 
заетостта на лица в неравностойно 
положение на пазара на труда, по-
специално лица с увреждания.

Or. en

Изменение 203
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

viiа) подобрение на работните условия 
(хигиена, безопасност и здраве на 
работното място, форми на 
организация на труда), стабилни 
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договорни отношения, адекватни 
нива на заплащане и работни часове, 
съвместими със семейния живот;

Or. pt

Изменение 204
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот чрез:

б) за тематичната цел „инвестиране в 
образование, професионално обучение, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот“ чрез:

Or. fr

Изменение 205
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) инвестиране в образование и 
обучение, сътрудничество между
образователните институции и 
институциите за закрила на 
младежите, придобиване на умения и 
обучение през целия живот чрез:

Or. de

Изменение 206
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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



PE489.537v02-00 100/232 AM\904731BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение
б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот чрез:

б) инвестиране в образование, 
развиване или поддържане на
съответни умения и обучение през 
целия живот чрез:

Or. fr

Изменение 207
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 208
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) намаляване и предотвратяване на 
преждевременното напускане на
училище и насърчаване на равния 
достъп до висококачествени програми 
за предучилищно развитие, основно и 
средно образование, както и
възможности за неофициално и 
неформално обучение;

Or. en
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Изменение 209
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 210
Lívia Járóka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 211
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) намаляване на броя на младите хора, 
напускащи училище, и насърчаване на 
равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно 
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образование; образование;

Or. fr

Изменение 212
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование с 
цел увеличаване на участието и 
подобряване на равнищата на 
образование и насърчаване на 
равнопоставен достъп за социални 
групи в неравностойно положение;

Or. en

Изменение 213
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 214
Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 215
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(iii) подобряване на 
недискриминационния достъп до
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда; това следва да 
включва, наред с другото, следните 
аспекти:
- действия за намаляване на 
дефицита на специалисти в 
търговския и нетърговския сектор на 
социалната икономика чрез участие в 
обучения и привличане на млади хора 
към професиите в областта на 
социалната икономика;
- иновативни проекти за обучение;
- стажове във всички браншове, 
включително в социалната 
икономика;
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- мерки за подпомагане на улеснен
достъп до обучение в сектора на 
предоставяне на грижи;

Or. de

Изменение 216
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 217
Ole Christensen

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, установяване и 
допълнително развитие на 
структурите и рамките за 
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дуалистични системи на обучение;

Or. en

Обосновка

Статистиките сочат, че в дуалистичните системи на обучение има значително по-
малко ранно напускане на училище и по-нисък процент младежка безработица, тъй 
като тези системи могат да допринесат за повишаване на пригодността на младите 
хора за заетост. Фондовете трябва да се отпускат за покриване на първоначалните 
разходи на държавите членки, които – като част от техните национални програми 
за реформа – са решили да създадат и да развият допълнително система на двойно 
обучение.

Изменение 218
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, насърчаване навлизането в 
активния трудов живот и прилагане 
на мерки, съпътстващи
практическото първоначално
професионално обучение,
осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

Or. de

Изменение 219
Heinz K. Becker

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

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда за всички 
възрастови групи, от младежи до 
възрастни хора;

Or. de

Изменение 220
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване и допълнително 
развиване на уменията и 
квалификацията на лицата и 
повишаване на тяхното неофициално
и неформално обучение, както и 
повишаване на адекватността на 
системите за обучение спрямо пазара на 
труда; насърчаване на прехода между
образование, професионално обучение 
и заетост;

Or. en

Изменение 221
Sylvana Rapti

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

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, както и 
формули за преход между образование, 
професионално обучение и достъп до 
заетост;

Or. en

Изменение 222
Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, както и 
формули за преход между образование, 
професионално обучение и достъп до 
заетост;

Or. en

Изменение 223
Elisabeth Morin-Chartier

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

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

iii) подобряване на достъпа по по-
справедлив начин до възможностите за 
учене през целия живот, признаване на
придобития опит, по-специално в
обществото, доброволно ангажирано 
в асоциативната среда, 
осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка, 
включително с оглед гарантиране на 
активен живот на възрастните 
работници;

Or. fr

Изменение 224
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, включително 
чрез формиране на партньорства 
между институциите за образование 
и обучение и предприятията;

Or. fr

Изменение 225
Pervenche Berès

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

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, по-специално 
чрез установяване или разработване 
на системи за обучение;

Or. fr

Изменение 226
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот и подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка;

Or. pt

Изменение 227
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 

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

познанията, компетентността и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

Or. fr

Изменение 228
Ria Oomen-Ruijten

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. nl

Изменение 229
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, осъвременяване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
подобряване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда, както и 
механизми за улесняване на прехода 
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между образование, професионално 
обучение и достъп до заетост;

Or. fr

Изменение 230
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) квалифициране на по-възрастни 
работници на работното място с цел 
предотвратяване на повишената 
безработица в тази възрастова група 
и осигуряване на подкрепа за
пенсиониране в по-късна възраст чрез 
по-продължителна заетост.

Or. de

Изменение 231
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) подобряване на връзките между 
системите за образование и обучение, 
както и на пазара на труда с оглед 
целенасочено засилване на уменията и 
конкретизиране на изискванията на 
съвременните пазари на труда по 
отношение на висококвалифицирани 
работници и предоставяне на 
възможности за учене през целия 
живот, и по-специално чрез създаване, 
реформиране и разширяване на 
комбинирана система за обучение.
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Or. de

Изменение 232
Nadja Hirsch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) подкрепа за приобщаването на 
младите хора към системата за 
комбинирано и професионално 
образование, както и засилено 
интегриране и разширяване на тази 
система и свързаното с нея 
завършване на професионално 
образование на европейско равнище; 

Or. de

Изменение 233
Nadja Hirsch, Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) подобряване на уменията и 
квалификациите чрез спортни 
дейности;

Or. en

Изменение 234
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iiiа) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
iiiа) бъдеща визия за професиите и 
нуждите от обучение и по-добър и по-
справедлив достъп до договори по
професионални браншове и по 
територии с цел възможно най-
голяма близост до реалните нужди;

Or. fr

Изменение 235
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване въвеждането или 
развитието на дуалистична система 
за професионално обучение.

Or. de

Изменение 236
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) приобщаване;

Or. en

Изменение 237
Anthea McIntyre

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

в) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността 
чрез:

заличава се

i) активно приобщаване:
ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;
iii) борба с дискриминацията, 
основана на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;
iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, 
висококачествени и на достъпна цена, 
включително здравни и социални 
услуги от общ интерес;
v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните 
предприятия;
vi) стратегии за водено от 
общностите местно развитие;

Or. en

Обосновка

Обхватът на ЕСФ не следва да се разширява и следва да е съответствие с член 162 
от ДФЕС.

Изменение 238
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността чрез:

в) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и 
дискриминацията чрез:

Or. en



AM\904731BG.doc 115/232 PE489.537v02-00

BG

Изменение 239
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(i) активно приобщаване; i) активно приобщаване; във връзка с 
това трябва да се вземат под 
внимание преди всичко следните цели:
а) социална и професионална 
интеграция на хората с най-лоши 
перспективи на пазара на труда с 
доказана трайна безработица,
б) социална и професионална 
интеграция на индивидуално 
засегнати и неравностойни в 
социално отношение млади хора като 
превантивен и приобщаващ подход за
предотвратяване и борба с 
бедността,
в) социална и професионална 
интеграция на трайно безработни 
жени; социална и професионална 
интеграция на изолирани от
обществото хора от всички 
възрастови групи, които се сблъскват 
със специфични трудности от 
социален характер, като бездомни, 
лица, подлежащи на наказателно 
преследване и др.,
г) социална и професионална 
интеграция на безработни със
здравословни проблеми, преди всичко 
хронично болни, психично болни и 
страдащи от зависимости,
д) мерки за насърчаване на здравето,
е) предаване на умения, необходими в 
ежедневието.

Or. de
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Изменение 240
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване: i) активно приобщаване:
- интегрирани подходи за активно 
приобщаване за хора в активна 
възраст, които подкрепят 
холистични, съобразени с 
индивидуалните нужди пътища към 
приобщаване, качество на работата и 
социално участие (включващи
социални мерки и мерки за 
интегриране и реинтегриране в 
общността) и допринасят за 
осигуряването на адекватен 
минимален доход, достъп до 
качествени услуги и приобщаващи 
пазари на труда.
- интегриране на основан на жизнения 
цикъл подход с цел осигуряване на 
цялостна подкрепа за намаляване на 
бедността и социално приобщаване 
на деца и по-възрастни хора.

Or. en

Изменение 241
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) Активно приобщаване:
интегрирани подходи за активно 
приобщаване за хора в активна 
възраст, които подкрепят 
холистични, съобразени с 
индивидуалните нужди пътища към 
приобщаване, достойна работа и 
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социално участие (включват 
социални мерки и мерки за 
интегриране и реинтегриране в 
общността) и допринасят за 
осигуряването на адекватен 
минимален доход, равнопоставен 
достъп до качествени услуги и 
приобщаващи пазари на труда.
Осигуряване на интегрирана подкрепа 
за намаляване на бедността и 
социалната изолация на деца и 
възрастни хора.

Or. en

Изменение 242
Thomas Mann, Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) активно приобщаване на всички хора 
както чрез насърчаване участието на 
пазара на труда, така и чрез 
комплексната борба с бедността, 
дискриминацията и изолацията; 

Or. de

Изменение 243
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване: i) активно приобщаване на хората, 
изключени или с риск от изключване 
от образованието и обучението и от 
трудовия пазар;
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Or. it

Изменение 244
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) борба с бедността на лица в риск, 
независимо от възрастта им, като се 
фокусира върху предотвратяване и 
ранно идентифициране

Or. en

Изменение 245
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iб) насърчаване на правата и 
благосъстоянието на децата, за да се 
защитят децата в риск и за борба с
детската бедност;

Or. en

Изменение 246
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iв) насърчаване на активния живот 
на възрастните хора без бедност, 
като се обърне специално внимание на 
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жените;

Or. en

Изменение 247
Lívia Járóka

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) пълна социално-икономическа
интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

Or. en

Изменение 248
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани
общности като ромите;

ii) интеграция на маргинализираните
общности;

Or. en

Изменение 249
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) борба с дискриминацията, основана 
на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 

iii) борба с всички форми на
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст,
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ориентация; сексуална ориентация или полова 
идентичност;

Or. en

Изменение 250
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) борба с дискриминацията, основана 
на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация;

iii) борба с дискриминацията, основана 
на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация и осигуряване на равни 
възможности;

Or. en

Изменение 251
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес;

iv) мерки с цел излизане от цикъла на 
бедността и насърчаване на активно 
участие на децата и младежите в 
обществото, като например чрез
повишаване на равнопоставения 
достъп до публични услуги, които са 
устойчиви, висококачествени и на 
достъпна цена, включително 
здравеопазване, ранно детско 
образование и детегледачески услуги, 
семейна подкрепа, социално 
приобщаващо публично образование;

Or. en
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Изменение 252
Inês Cristina Zuber

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, 
висококачествени и на достъпна цена,
включително здравни и социални 
услуги от общ интерес;

iv) повишаване на достъпа до публични 
услуги, управлявани и притежавани 
публично, с демократично 
ангажиране на потребителите им, в 
области, които са от съществено 
значение за благосъстоянието, 
включително здраве, образование, 
правосъдие, водоснабдяване, жилищно 
настаняване, транспорт и грижа за 
деца и хора в напреднала възраст;

Or. pt

Изменение 253
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително
здравни и социални услуги от общ 
интерес;

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, за целевите групи на 
политиката за социално 
приобщаване;

Or. it

Изменение 254
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес;

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
услуги, по-специално установяване на 
европейски платформи и пилотни 
проекти за подобряване 
разпространението на инициативите 
в електронното здравеопазване 
(телемедицина, теленаблюдение), и 
социални услуги от общ интерес;

Or. fr

Изменение 255
Thomas Mann, Hermann Winkler, Dieter-Lebrecht Koch

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес;

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
услуги, физическа активност за
укрепване на здравето, масов спорт и 
социални услуги от общ интерес;

Or. de

Изменение 256
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни
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и социални услуги от общ интерес; услуги, грижи, обществени и социални 
услуги от общ интерес;

Or. en

Изменение 257
Marian Harkin

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес;

iv) повишаване на достъпа до услуги,
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни, 
обществени и социални услуги от общ 
интерес;

Or. en

Изменение 258
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните услуги от общ 
интерес, включително публични 
услуги;

Or. en

Изменение 259
Elisabeth Schroedter

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

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия, 
както и социално-културните и 
креативните сектори и 
неправителствените и 
кооперативните организации;

Or. en

Изменение 260
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика, социалните предприятия и 
корпоративната социална 
отговорност, включително чрез 
установяване на социален етикет;

Or. fr

Изменение 261
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 3 — параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалното 
предприемачество, социалната 
икономика и социалните предприятия;

Or. en
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Изменение 262
Heinz K. Becker

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и иновативните социални
предприятия;

Or. de

Изменение 263
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение
v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

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

Or. fr

Изменение 264
Jutta Steinruck

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) стратегии за водено от общностите 
местно развитие;

vi) стратегии за водено от общностите 
местно развитие; при това следва да се 
вземат под внимание следните 
аспекти: а) стратегии за борба с 
изолацията и изключването; б) набор 
от предложения в социалната сфера, 
които допринасят за преодоляване на 
социалната изолация; в) стратегии за 
подобряване положението на 
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самотни родители и на лица, които 
полагат грижи за роднини; г) 
подкрепа на услуги по места;

Or. de

Изменение 265
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) мерки с цел излизане от цикъла на 
бедността, като семейна подкрепа, 
достъп до висококачествени услуги и 
насърчаване на участието на децата
в обществото;

Or. en

Изменение 266
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна публична 
администрация чрез:

г) засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна и ангажираща 
публична администрация и насърчаване 
на изграждането на капацитета на 
социалните партньори, 
неправителствените организации, 
регионалните и местните органи и 
други заинтересовани лица, по-
специално партньорите, посочени в 
член 5 на Регламент (ЕС) № [РЗП...],
чрез:

Or. en
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Изменение 267
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка i) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране и 
добро управление.

i) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги, включително на 
местно и регионално равнище, с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране и 
повишаване на способността им за 
добро управление.

Or. en

Изменение 268
Mara Bizzotto

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само за територията на
държавите членки, които имат поне
един регион на ниво 2 по NUTS, както е 
определено в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държави членки, отговарящи на 
условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд.

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само в държави членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд или в държавите членки, които 
имат един или повече региони на ниво 2 
по NUTS, както е определено в член 82, 
параграф 2, буква a) от Регламент (ЕС) 
№ […]. В такива държави членки 
могат да се предприемат действия, 
които, въпреки че спомагат за 
изграждане на институционален 
капацитет и повишаване на 
ефективността на публичната 
администрация и услуги в такива 
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региони, се извършват на цялата 
територия на въпросната държава 
членка. 

Or. it

Изменение 269
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) Инвестиции в институционалния 
капацитет на местно и регионално 
равнище с оглед на реформи за 
повишаване на способността им за 
добро управление

Or. en

Изменение 270
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
по-специално социални партньори и 
неправителствени организации, 
включително социално-културни и 
екологични организации, в 
изпълнението на оперативни 
програми, които изпълняват политики в 
областта на заетостта, образованието 
или социалната и социално-
културната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
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равнище

Or. en

Изменение 271
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
по-специално партньорите, посочени 
в член 5 от общия регламент, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието или 
социалната сфера, първоначалното 
професионално обучение и обучението
през целия живот, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. fr

Изменение 272
Andrea Cozzolino

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието, ученето 
през целия живот или социалната 
сфера, както и секторни и териториални 
пактове за мобилизиране с цел 
осъществяването на реформи на 
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равнище. национално, регионално и местно 
равнище.

Or. it

Обосновка

Трябва да се обърне внимание на ролята на ученето през целия живот, по-специално с 
оглед на несигурността, произтичаща в резултат на дълбоките промени, които 
протичат на трудовия пазар.

Изменение 273
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието, 
публичните и обществените услуги
или социалната сфера, както и секторни 
и териториални пактове за 
мобилизиране с цел осъществяването на 
реформи на национално, регионално и 
местно равнище.

Or. en

Изменение 274
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
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социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на подобрения и 
социален напредък на национално, 
регионално и местно равнище.

Or. en

Изменение 275
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) инвестиции в принципа на 
партньорство и изграждането на 
капацитет за партньорите, посочени 
в член5 на Регламент (ЕС) № [РЗП...], 
за да се осигури ангажирането и 
участието на тези партньори в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програми 
и операции.

Or. en

Изменение 276
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) създаване на капацитет за 
териториални пактове и местни 
инициативи, за да се насърчава 
териториалното измерение на ЕСФ;

Or. it
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Изменение 277
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение
iiа) укрепване на институционалния 
капацитет на партньорите, посочени 
в член 5 от общия регламент, и 
подкрепата на действия за въвеждане 
на горепосочения регламент;

Or. fr

Изменение 278
Pervenche Berès

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите 
за образование и обучение, адаптиране 
на уменията и квалификацията, 
повишаване квалификацията на 
работната сила и създаването на нови 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

а) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез подобряване на 
системите за образование и обучение, 
адаптиране на уменията и 
квалификацията, повишаване 
квалификацията на работната сила и 
създаването на нови работни места в 
секторите, свързани с околната среда и 
енергетиката;

Or. fr

Изменение 279
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите за 
образование и обучение, адаптиране на 
уменията и квалификацията, 
повишаване квалификацията на 
работната сила и създаването на нови 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

а) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите за 
образование и обучение, адаптиране на 
поведението, уменията и 
квалификацията, повишаване 
квалификацията на работната сила и 
създаването на нови работни места в 
секторите, свързани с околната среда и 
енергетиката;

Or. fr

Изменение 280
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 281
Elisabeth Morin-Chartier
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 282
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Повишаване на приноса на малките и 
средни предприятия за постигане на 
екологично и социално устойчиво 
развитие, чрез насърчаване на 
адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в нови умения и 
квалификации.

Or. en

Изменение 283
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

Or. pt

Изменение 284
Elisabeth Schroedter

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците, увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал и 
укрепване на приобщаващия трудов 
пазар, включително достъпа за хора с 
увреждания, укрепване на схемите за 
обучение и квалификация на МСП, по-
специално за млади хора, насърчаване 
на кооперативни предприятия, 
системи и структури, които 
предоставят решения на 
обществените предизвикателства.

Or. en

Изменение 285
Nadja Hirsch
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал и 
насърчаване на насочени към 
практиката организации за 
професионално обучение.

Or. de

Изменение 286
Elisabeth Morin-Chartier

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) Повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията, на 
ръководителите на предприятия и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал, по-
специално обучение на младите хора,
и системите за обучение.

Or. fr

Изменение 287
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ЕСФ може също да предоставя 
финансиране за техническа помощ 
съгласно член 52 от Регламент [...] 
[РЗП].

Or. it

Изменение 288
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и 
в съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, с цел да се 
допринесе за постигане на водещите 
количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“, свързани със заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, поставени от
прехода към екологично и социално 
устойчиво развитие, с цел да се 
допринесе за постигане поне на 
водещите количествени цели на 
стратегията „Европа 2020“, свързани със 
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

Or. en

Изменение 289
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 1. Държавите членки гарантират, че 
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стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността.

стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към постигане на 
водещите количествени цели на 
стратегията „Европа 2020”, свързани 
със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността, 
включително преодоляване на 
съответните предизвикателства, 
набелязани в националните програми за 
реформа и в съответните препоръки на 
Съвета, изготвени съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора.

Or. en

Изменение 290
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и 
националните стратегии за борба с 
бедността и социалната изолация, 
като национални стратегии за 
ромите, национални стратегии за 
хората с увреждания, национални 
стратегии в областта на заетостта, 
стратегии в областта на
образованието и т.н., и в съответните 
препоръки на Съвета, изготвени 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.
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Or. en

Изменение 291
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми и 
националните социални доклади, са 
съгласувани и са насочени към 
преодоляване на предизвикателствата, 
набелязани в националните програми за 
реформа и в съответните препоръки на 
Съвета, изготвени съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, с цел да се 
допринесе за постигане на водещите 
количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“, свързани със заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността.

Or. en

Изменение 292
Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Jan Kozłowski, Joanna Katarzyna 
Skrzydlewska

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
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изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“,
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността и 
изпълняване на мисията на фонда 
съгласно посоченото в член 2.

Or. en

Изменение 293
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси 
по линия на ЕСФ във всяка държава 
членка се отпускат за тематичната 
цел „Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

заличава се

Or. en

Обосновка

Изискването за най-малко 20 % може да разруши създаването на програмата и би 
намалила гъвкавостта на държавите членки за взимане на решения на базата на 
подробна оценка на доказателствата за необходимост, за да създаде растеж и 
заетост.

Изменение 294
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 30 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

Приоритетът за инвестиции 
„Активно приобщаване” се включва 
във всички оперативни програми. 
Преди изготвянето на договори за 
партньорство и оперативни 
програми, Комисията предоставя 
насоки как ЕСФ следва да изпълнява 
целта за намаляване на бедността 
чрез интегрирани и социално 
приобщаващи подходи.

Or. en

Изменение 295
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

Преди изготвянето на договори за 
партньорство и оперативни 
програми, Комисията и държавите 
членки съвместно изработват насоки 
как ЕСФ следва да изпълнява целта за 
намаляване на бедността чрез 
интегрирани и социално 
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приобщаващи подходи.
С цел постигане на напредък за 
изпълнение на целта за намаляване на 
бедността и осигуряване на реален 
мониторинг на тази цел, държавите 
членки трябва да приравнят 
показателите, използвани в 
оперативните програми по ЕСФ с 
тези на социалния ОМК. Всяка година 
държавите членки докладват в 
националните си програми за 
реформа, въз основа на националните 
социални доклади и националните 
стратегии за ромите, инициативите 
на национално равнище през ЕСФ за 
приноса към постигане на целта за 
намаляване на бедността.

Or. en

Изменение 296
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […]. Приоритетът 
за инвестиции „Активно 
приобщаване” се включва във всички 
ОП. Преди изготвянето на договори за 
партньорство и ОП, Комисията 
предоставя насоки как ЕСФ следва да 
изпълнява целта за намаляване на 
бедността чрез интегрирани и 
социално приобщаващи подходи.

Or. en
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Изменение 297
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Активно насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

Чрез дерогация, в надлежно 
обосновани случаи, инвестиционните 
приоритети, посочени в член 5, 
параграф 9, букви а) – в) от Регламент 
(ЕС) № [...] [ЕФРР] се включват в тези 
20 % от общите ресурси на ЕСФ. 

Or. pl

Обосновка

По отношение на специалните нужди, съществуващи в държавите членки и 
регионите, са необходими по-гъвкави уредби за концентриране на ресурсите върху 
действия за борба със социалната изолация и бедността. Като се има предвид, че 
инвестиции могат да се правят в тази област и по ЕФРР, 20 % праг следва да важи 
за изразходвани средства по ЕСФ и ЕФРР.

Изменение 298
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
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„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

„Насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността и 
дискриминацията“, установена в член 
9, параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
[РЗП…].

Or. en

Изменение 299
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

заличава се

а) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.
б) по отношение на регионите в 
преход държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.
в) по отношение на по-слабо 
развитите региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

Or. en
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Изменение 300
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 3 — уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия; в обосновани случаи на 
регионални и подрегионални нужди 
може да има изключения и 
държавите членки могат да се 
отклонят от тези условия, за да 
постигнат повече гъвкавост:

Or. en

Изменение 301
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират поне 80 % от общата 
сума ЕСФ ресурси на национално 
равнище за посочените в член 9, точки
8—10 на регламент (ЕС) № 
[...]/2012[CPR] тематични цели.

Or. en

Изменение 302
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

Or. de

Обосновка

Концентрацията на 80 % от средствата в по-силно развити региони е причина за 
ограничаване на гъвкавостта. Но с оглед на 7-годишния период на оперативната 
програма и наличието на силно изразени различия на регионално ниво тази гъвкавост 
се явява фактор от особено значение.

Изменение 303
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 4 — параграф 3 — буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. it

Изменение 304
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение
а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1, като 
може да стигнат и до 10 с оглед 
задоволяване на специфичните 
териториални нужди и при условие, 
че ги определят в сътрудничество с 
партньорите, посочени в член 5;

Or. fr

Изменение 305
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

а) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф, като 
обърнат особено внимание на  
подрегионалните зони на бедност 
(територии, квартали или зони на 
заетост в затруднение);

Or. fr

Изменение 306
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от
посочените в член 3, параграф 1.

б) по отношение регионите в преход 
държавите членки концентрират поне 
70 % от общата сума ЕСФ ресурси на 
национално равнище за посочените в 
член 9, точки 8—10 на регламент (ЕС) 
№ [...]/2012[CPR] тематични цели.

Or. en

Изменение 307
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 60 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

Or. it

Изменение 308
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 60 % от 
отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
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посочените в член 3, параграф 1. посочените в член 3, параграф 1.

Or. de

Обосновка

Концентрацията на 70 % от средствата в региони в преход е причина за ограничаване 
на гъвкавостта. Но с оглед на 7-годишния период на оперативната програма и 
наличието на силно изразени различия на регионално ниво тази гъвкавост се явява 
фактор от особено значение.

Изменение 309
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1, като може да стигнат и 
до 10 с оглед задоволяване на 
специфичните териториални нужди 
и при условие, че ги определят в 
сътрудничество с партньорите, 
посочени в член 5;

Or. fr

Изменение 310
Elisabeth Schroedter, Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
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концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

концентрират поне 60 % от общата 
сума ЕСФ ресурси на национално 
равнище за посочените в член 9, точки
8—10 на регламент (ЕС) № 
[...]/2012[CPR] тематични цели.

Or. en

Изменение 311
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 50 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. it

Изменение 312
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони и регионите, чиито БВП на 
глава от населението за периода 2007 
– 2013 г. е бил по-малко от 75 % от 
средния БВП на ЕС-25, но които 
понастоящем отговарят на 
условията за категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
държавите членки концентрират 60 % от 
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отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум пет
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1

Or. en

Обосновка

С цел да се гарантира ефективното използване и усвояване на финансирането от ЕСФ, 
регионите, чиито БВП на глава от населението за периода 2007 – 2013 г. е бил по-малко 
от 75 % от средния БВП на ЕС-25, но които понастоящем отговарят на условията за 
категория региони в преход или по-силно развити региони, следва с оглед на 
тематичната концентрация, да бъдат третирани наравно с по-слабо развитите региони. 
Тези региони твърде често разкриват значителна вътрешна нееднородност що се отнася 
до БВП на глава от населението, имат специфични инвестиционни потребности и 
затова следва да разполагат с повече гъвкавост по отношение на оперативните 
програми. С цел подобряването на капацитета за усвояване на по-слабо развитите 
региони, те следва да разполагат с възможността да концентрират 60% от отпуснатите 
средства върху максимум пет инвестиционни приоритета.

Изменение 313
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1, като 
може да стигнат и до 10 с оглед 
задоволяване на специфичните 
териториални нужди и при условие, 
че ги определят в сътрудничество с 
партньорите, посочени в член 5;

Or. fr
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Изменение 314
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – втора алинея (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки имат правото на 
собствена преценка при определяне на 
приоритетите за инвестиции в 
рамките на оперативните програми.

Or. de

Изменение 315
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 - втора алинея (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максималният брой инвестиционни 
приоритети, посочени в алинея 1, 
може да се увеличи от 4 на 6, в 
случаите, когато  може ясно да бъде 
демонстрирано, че това ще отговори 
по-добре на конкретните 
потребности на отделните региони.

Or. it

Изменение 316
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 

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

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

Or. en

Изменение 317
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 318
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите и специфичните за програмата 
показатели за изпълнение се отнасят до 
частично или изцяло изпълнени 
операции. Където е приложимо с оглед 
естеството на операциите, които се 
подкрепят, кумулативните количествено 

Общите и специфичните за програмата 
твърди и меки показатели за 
изпълнение се отнасят до частично или 
изцяло изпълнени операции. Където е 
приложимо с оглед естеството на 
операциите, които се подкрепят, 
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определени стойности на целите се 
определят за 2022 г. Базовите 
показатели се определят със стойност 
нула.

кумулативните количествено 
определени стойности на целите се 
определят за 2022 г. Базовите 
показатели се определят със стойност 
нула.

Or. en

Изменение 319
Kinga Göncz

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията изготвя разширен и 
добре обоснован набор от показатели, 
които ясно да показват къде е 
постигнат напредък, както и зоните, 
където използването на фондовете не 
е допринесло за постигане на целите 
на Съюза. Комисията, в 
сътрудничество с държавите членки, 
събира данни относно различните 
лица на бедността и социалната 
изолация, като неравнопоставен 
достъп до информация, стоки и 
услуги, и необходимите промени в 
условията, свързани с тях. 
Предоставят се и необобщени данни 
относно ситуацията с ромите.

Or. en

Изменение 320
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 321
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Участието на социалните партньори, 
по-специално неправителствените 
организации, в създаването, 
изпълнението и оценката на 
оперативните програми, посочено в 
член 5 от Регламент (ЕС) № […], може 
да бъде под формата на глобални 
субсидии, както е определено в 
член 112, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ […].или техническа помощ, както 
е определено в членове 108 и 109 на 
регламент (ЕС) № […]. Държавите 
членки правят схемите за глобални 
безвъзмездни суми достъпни за малки 
НПО във всички оперативни програми 
по ЕСФ. В такъв случай в оперативната 
програма се посочва частта от нея, за 
която се отнася глобалната субсидия, 
като се включва и примерна разбивка на 
финансовите средства, отпуснати от 
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всяка приоритетна ос за програмата.

Ресурсите за техническа помощ са 
налични по всички ЕСФ оперативни 
програми с по-специална подкрепа за 
услугите по техническа 
помощ,насочени към НПО на равнище 
ЕС и регионално равнище.

Or. en

Изменение 322
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Участието на местните и 
регионални органи, социалните 
партньори и другите заинтересовани 
страни, по-специално 
неправителствените организации, в 
създаването, изпълнението и оценката 
на оперативните програми, посочено в 
член 5 от Регламент (ЕС) № […], може 
да бъде под формата на глобални 
субсидии, както е определено в 
член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ […].и техническа помощ, както е 
определено в членове 108 и 109 на 
регламент (ЕС) № […]. Държавите 
членки правят схемите за глобални 
безвъзмездни суми достъпни за малки 
НПО във всички оперативни програми 
по ЕСФ. В такъв случай в оперативната 
програма се посочва частта от нея, за 
която се отнася глобалната субсидия, 
като се включва и примерна разбивка на 
финансовите средства, отпуснати от 
всяка приоритетна ос за програмата.
Ресурсите за техническа помощ са 
налични по всички ЕСФ оперативни 
програми с по-специална подкрепа за 
услугите по техническа помощ на 
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равнище ЕС и регионално равнище, 
движени от НПО и малки местни и 
регионални органи.

Or. en

Изменение 323
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 324
Elisabeth Schroedter

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

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

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, като се имат предвид 
действащите такива на регионално и 
местно равнище, в изпълнението на 
оперативните програми, както и 
партньорите, посочени в член 5, букви 
а)—в) от Регламент (ЕС) № […], може 
да бъде под формата на глобални 
субсидии, както е определено в 
член 113, параграф 7 от Регламент (ЕС) 
№ […]. В такъв случай в оперативната 
програма се посочва една част от нея, 
за която се отнася глобалната субсидия, 
като се включва и примерна разбивка на 
финансовите средства, отпуснати от 
всяка приоритетна ос.

Or. en

Изменение 325
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Участието на компетентните 
регионални, местни, градски и други 
органи, социалните партньори и другите 
заинтересовани страни, по-специално 
неправителствените организации, в 
изпълнението на оперативните 
програми, посочено в член 5 от 
Регламент (ЕС) № […], може да бъде 
под формата на глобални субсидии, 
както е определено в член 112, 
параграф 7 от Регламент (ЕС) № […]. В 
такъв случай в оперативната програма 
се посочва частта от нея, за която се 
отнася глобалната субсидия, като се 
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всяка приоритетна ос за програмата. включва и примерна разбивка на 
финансовите средства, отпуснати от 
всяка приоритетна ос за програмата.

Or. en

Изменение 326
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 327
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение
1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 

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

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

Or. fr

Изменение 328
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, могат да гарантират отпускането 
на целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейностите по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

Or. de
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Изменение 329
Anthea McIntyre

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на всички съответни 
действащи лица в действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със 
съответните действащи лица, 
включително социалните партньори.

Or. en

Изменение 330
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ, най-малко 
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буква a) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи 
на условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за дейности 
по изграждане на капацитет под 
формата на обучение, мерки за 
изграждане на мрежи и укрепване на 
социалния диалог, както и за съвместни 
дейности със социалните партньори.

2 % от общите ресурси от ЕСФ във 
всяка държава членка, за дейности по 
изграждане на капацитет под формата 
на обучение, мерки за изграждане на 
мрежи и укрепване на социалния 
диалог, както и за съвместни дейности 
със социалните партньори.

Or. en

Изменение 331
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори, 
посочени в член 5 от Регламент 
(ЕО)№ [...] в действията и 
подготовката, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
програми, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) и буква б) от Регламент (ЕС) 
№ […], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 2 % от 
ресурсите от ЕСФ за дейности по 
изграждане на капацитет под формата 
на обучение, мерки за изграждане на 
мрежи и укрепване на социалния 
диалог, както и за съвместни дейности 
със социалните партньори.



AM\904731BG.doc 163/232 PE489.537v02-00

BG

Or. fr

Изменение 332
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № […], или в държавите 
членки, отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

Or. en

Изменение 333
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
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буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

буква a) и буква б) от Регламент (ЕС) 
№ […], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

Or. de

Изменение 334
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи 
на условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за 
изграждане на капацитет по отношение 
на неправителствените организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното и социокултурното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ, най-малко 
2 % от общите ресурси на ЕСФ във 
всяка държава членка, за изграждане 
на капацитет и мрежи по отношение на 
неправителствените организации

Or. en
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Изменение 335
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № […], или в държавите 
членки, отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. en

Изменение 336
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) № […] и техния достъп 
до действията и при подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на програми, подкрепяни по 
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управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

линия на ЕСФ, по-специално чрез 
прилагане на ефективни мерки, и по-
конкретно в областта на социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) и буква б) от Регламент (ЕС) № 
[…], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 2 % от 
ресурсите от ЕСФ за изграждане на 
капацитет – под формата на обучение 
и мерки за изграждане на мрежи –
както и за съвместни дейности по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. de

Изменение 337
Martin Kastler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации съгласно член 5 от 
Регламент (ЕС) № […] и техния достъп 
до действията и при подготовката, 
изпълнението, наблюдението и 
оценката на програми, подкрепяни по 
линия на ЕСФ, по-специално чрез 
прилагане на ефективни мерки, и по-
конкретно в областта на социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
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целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

буква a) и буква б) от Регламент (ЕС) № 
[…], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 2 % от 
ресурсите от ЕСФ за изграждане на 
капацитет – под формата на обучение 
и мерки за изграждане на мрежи –
както и за съвместни дейности по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. de

Изменение 338
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации, посочени в член 5 от 
Регламент (ЕО)№ [...], и техния достъп 
до действията, подготовката, 
изпълнението,наблюдението и 
оценката на програмите, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, особено чрез мерки 
за въздействие, по-конкретно в 
областта на социалното приобщаване, 
равенството между половете и равните 
възможности, управляващите органи на 
дадена оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, букви 
a) и б) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 2 % от 
ресурсите от ЕСФ за изграждане на 
капацитет по отношение на 
неправителствените организации.
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Изменение 339
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) и буква б) от Регламент (ЕС) № 
[…], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 2 % от 
ресурсите от ЕСФ за изграждане на 
капацитет –за обучение и мерки за 
изграждане на мрежи – както и за 
съвместни дейности по отношение на 
неправителствените организации.

Or. de

Изменение 340
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
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организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) (по-слабо развити региони) и 
буква б) (региони в преход) от 
Регламент (ЕС) № […], или в държавите 
членки, отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет –под 
формата на обучение и мерки за 
изграждане на мрежи – както и за 
съвместни дейности по отношение на 
неправителствените организации.

Or. de

Изменение 341
Sari Essayah

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
букви a) и б) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
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фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. fi

Изменение 342
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се предоставя подходящото 
участие на заинтересованите 
неправителствени организации и 
техния достъп до действията и 
изготвянето, изпълнението, 
наблюдението и оценката на 
програми, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно 
неправителствените организации, 
които представляват или се 
застъпват за бенефициери по такива 
програми, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. en
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Изменение 343
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи 
на условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за 
изграждане на капацитет по отношение 
на неправителствените организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион 
гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. en

Изменение 344
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, 
равенството между половете и 
равните възможности, управляващите 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и социалните партньори 
и техния достъп до действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
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органи на дадена оперативна програма в 
регион, определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

букви a) и б) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет.

Or. en

Изменение 345
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, по-
специално с цел увеличаване на 
устойчивата трудова заетост и развитие 
на жените в тази сфера, намаляване на 
сегрегацията на пазара на труда въз 
основа на пола, борба със стереотипите 
по отношение на пола в сферата на 
образованието и обучението, както и 
насърчаване съчетаването на 
професионалния и личния живот на 
мъжете и жените, като се 
противодейства на феминизирането 
на бедността чрез насърчаване на 
еднакъв дял грижа и отговорност 
между мъже и жени.. Държавите 
членки гарантират, че равенството 
между половете и равните 
възможности се насърчават в 
изготвянето, изпълнението, 
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наблюдението и оценката на 
оперативни програми чрез методи на 
оценката на бюджета за равенство 
между половете. Освен това 
държавите членки предоставят 
възможност за балансирано участие 
на мъже и жени в управлението и 
изпълнението на оперативни 
програми на местно, регионално и 
национално ниво и докладват относно 
напредъка по този въпрос.

Or. en

Изменение 346
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между жените и 
мъжете чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […],включване на  
принципа за равенство между 
половете в действията по всички 
тематични приоритети и всички 
етапи на планиране и изпълнение на 
програми. Държавите членки 
отпускат финансиране и за 
конкретните целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, премахване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите, свързани с 
половата принадлежност, в сферата на 
образованието и обучението, 
провеждане на борба срещу 
феминизирането на бедността, 
насърчаване на равно споделяне на 
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полагането на грижи между жените 
и мъжете, както и налагане на
съчетаването на професионалния и 
личния живот на жените и мъжете.

Or. en

Изменение 347
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], включване на  
принципа за равенство между 
половете в действията по всички 
тематични приоритети. Държавите 
членки отпускат финансиране и за
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално, но не само
с цел увеличаване на устойчивата 
трудова заетост и развитие на жените в 
тази сфера, намаляване на сегрегацията 
на пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите, свързани с 
половата принадлежност, в сферата 
на образованието и обучението, 
провеждане на борба срещу 
феминизирането на бедността, 
насърчаване на равно споделяне на 
полагането на грижи между жените 
и мъжете, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния, 
семейния и личния живот на мъжете и 
жените.

Or. en
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Изменение 348
Thomas Mann

Предложение за регламент
Член 7 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. de

Изменение 349
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите 
за достъп за хората с увреждания
чрез интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на 

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
хората в риск от дискриминация на 
базата на пол, расов или етнически 
произход, религия или вяра, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, чрез интегрирането на 
принципа на равни възможности, 
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инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация, и към хората с 
увреждания с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

посочен в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[…], и чрез специфични действия в 
рамките на инвестиционните 
приоритети, определени в член 3, и по-
специално в параграф 1, буква в), 
подточки ii) и iii) от него. Тези 
дейности са насочени към хората, 
изложени на риск от дискриминация с 
цел да се повиши участието им на 
пазара на труда, да се засили 
социалното им приобщаване, да се 
намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения, здравния статус, както и 
достъпа до висококачествени 
обществени услуги, подобряване на 
достъпа за лица с увреждания и 
улесняване на прехода от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността и 
предотвратяване на всякакъв вид 
сегрегация.
Финансирането по ЕСФ не трябва да 
се използва за програми, които 
засилват социалното неравенство 
или сегрегацията (напр. чрез създаване 
на услуги, които не са достъпни за 
членовете на обществото в най-
неравностойно положение). 
Въздействието от инвестициите по 
ЕСФ върху равните възможности, 
равнопоставения достъп и 
интеграцията на маргинализираните 
групи трябва да бъде проучен и 
докладван по отношение на всички 
оперативни програми. Държавите 
членки докладват за финансирани от 
ЕСФ инициативи по отношение на 
маргинализирани общности и 
мигранти в националните си доклади 
в социалната област, приложени към 
националните програми за реформа. 
Държавите членки описват подробно 
в националната си стратегия за 
ромите приноса на ЕСФ към 
социално-икономическата 
интеграция на ромите и докладват 
ежегодно инициативите, предприети 
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в тази област, в националните  
доклади в социалната област, 
приложени към националните 
програми за реформа.

Or. en

Изменение 350
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 351
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, без дискриминация, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация, 
чрез интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […]. Освен това 
ЕСФ оказва подкрепа на специфични 
действия в рамките на инвестиционните 
приоритети, определени в член 3 на 
настоящия регламент, и по-специално 
в параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация във всички възрасти, и 
към хората с увреждания, с цел да се 
повиши участието им на пазара на 
труда, да се засили социалното им 
приобщаване, да се намали 
неравнопоставеността по отношение на 
образователните постижения и здравния 
статус, както и да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

Or. en

Изменение 352
Lívia Járóka

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 353
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 8 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация (като мигрантите), и 
към хората с увреждания с цел да се 
повиши участието им на пазара на 
труда, да се засили социалното им 
приобщаване, да се намали 
неравнопоставеността по отношение на 
образователните постижения и здравния 
статус, както и да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

Or. pt

Изменение 354
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Социални иновации заличава се
1. ЕСФ насърчава социалните 
иновации във всички области в 
обхвата на действие на ЕСФ, 
определен в член 3 от настоящия 
регламент, по-специално с цел
изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.
2. Държавите членки определят теми 
за социални иновации в съответствие 
със специфичните потребности, 
залегнали в техните оперативни 
програми.
3. Комисията улеснява изграждането 
на капацитет за социални иновации, 
по-конкретно чрез подкрепа за 
взаимно обучение, изграждане на 
мрежи и разпространение на добри 
практики и методологии.

Or. en
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Изменение 355
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване, оценка и прилагане на 
широка основа на успешни иновативни 
решения, включително решения
„отдолу нагоре“ в отговор на 
социалните потребности.

Or. en

Изменение 356
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване, оценка и прилагане на 
широка основа на иновативни решения, 
включително решения отдолу-нагоре 
в отговор на социалните потребности.

Or. en

Изменение 357
Pervenche Berès
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване на местно или 
регионално ниво и след това прилагане 
на широка основа на иновативни 
решения в отговор на социалните 
потребности.

Or. fr

Изменение 358
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване, оценка и прилагане на 
широка основа на иновативни решения 
в отговор на социалните потребности.
За да бъдат постигнати целите на 
стратегията „Европа 2020“ за 
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността, в 
изпълнението се включват всички 
заинтересовани страни, по-
конкретно се осъществява тясно 
сътрудничество със социални 
партньори, социални организации и 
образователни институции.

Or. de
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Изменение 359
Jutta Steinruck

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. „Социална иновация“ означава нов 
тип интервенции, които са социални 
както по своята цел, така и по 
своето естество, 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, 
като по този начин допринасят за 
социалния напредък.
Социалните иновации подобряват 
качеството на живот и труд. Те не 
следва да бъдат оценявани предимно 
въз основа на икономически критерии, 
а по-скоро въз основа на своята 
добавена стойност за обществото 
като цяло.

Or. en

Изменение 360
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

за социални иновации в съответствие 
със специфичните потребности, 
залегнали в техните оперативни 
програми, и могат да внесат план за 
оценка на извършените тестове и за 
капитализиране и разпространение 
на получените резултати.

Or. it

Изменение 361
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми, 
включително по въпроси, свързани със 
социо-културните иновации и 
отговарящи на действия по други 
РПО фондове, по-специално ЕФРР.

Or. en

Изменение 362
Philippe Boulland, Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение на добри практики и 
методологии, включително по 
отношение на общите критерии за 
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получаване на социален етикет за 
предприятия.

Or. fr

Изменение 363
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 364
Andrea Cozzolino

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транснационално сътрудничество Транснационално и междурегионално 
сътрудничество

Or. it

Изменение 365
Mara Bizzotto

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

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

1. Държавите членки могат да
подкрепят транснационалното 
сътрудничество с цел насърчаване на 
взаимното обучение, като така 
повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ.

Or. it

Изменение 366
Andrea Cozzolino

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 367
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори, които могат да 
включват местни и градски органи, от 
най-малко две държави членки.

Or. en

Изменение 368
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори, посочени в член 5 
от регламент (ЕС) № [...], от най-
малко две държави членки.

Or. en

Изменение 369
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. След консултация с всички 
съответни заинтересовани страни, 
включително НПО, държавите
членки могат да избират теми за 
транснационално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
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одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 370
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. След консултация с организации на 
гражданското общество и местни и 
регионални органи, държавите членки 
могат да избират теми за 
транснационално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 371
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки в сътрудничество 
с регионални, местни, градски и други 
органи могат да избират теми за 
транснационално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 372
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, след 
консултация с партньорите, 
предложен от Комисията и одобрен от 
Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 373
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки в сътрудничество 
с регионални, местни, градски и други 
органи могат да избират теми за 
транснационално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 374
Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ и да предлагат други, които 
смятат, че представляват интерес.
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Or. en

Изменение 375
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно, Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията 
разработва също и координирана 
рамка за изпълнение, включваща общи 
критерии за допустимост, вид и 
график на действията, както и общи 
методологични подходи за 
мониторинг и оценка.

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на създаването на 
транснационални партньорства, 
обмена на опит, изграждането на 
капацитет и на мрежи, както и 
капитализирането и 
разпространението на съответните 
резултати.

Or. it

Изменение 376
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
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координирани или съвместни действия. 
По-конкретно, Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

координирани или съвместни действия. 
По-конкретно, Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. Държавите 
членки се насърчават да изграждат 
мрежи за социално приобщаване на 
транснационално ниво, включващи 
съответните заинтересовани страни 
от гражданското общество. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

Or. en

Изменение 377
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Целите на ЕСФ за 
транснационално сътрудничество 
следва да се оценят в светлината на 
целите, назначени в програмите за 
Европейско териториално 
сътрудничество (ЕТС), с което се 
осигурява по-голяма ефективност в 
изпълнението на действията, 
подкрепяни от различните фондове и 
от гледна точка на регионално 
отпускане.

Or. fi
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Изменение 378
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Част от 20 % от бюджета на 
ЕСФ, отпуснат за „насърчаване на 
социалното включване и борбата с 
бедността”, следва да бъде използвана 
за финансиране на обмен, засягащ 
транснационални социални 
експерименти, насочени към групите 
от обществото, изложени на 
изолация. Тези експерименти трябва 
да се извършват на регионално ниво в 
рамката на инициативите за 
публични органи, социални партньори 
и доброволчески асоциации в 
съответните региони.

Or. fr

Изменение 379
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за 
транснационално сътрудничество, както 
е посочено в членове 9 и 10.

Or. en
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Изменение 380
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

Чрез дерогация от член 4, параграфи 2 
и 3, приоритетни оси напълно 
посветени според оперативните 
програми на социални иновации или 
транснационално сътрудничество, 
или на комбинация от двете, не се 
включват в общите ресурси на ЕСФ 
във всяка държава членка, както е 
посочено в член 4, параграф 2, или в 
отпускането за всяка оперативна 
програма, както е посочено в член 4, 
параграф 3.

Or. pl

Обосновка

В светлината на изискванията за тематична концентрация, посочени в член 4, 
параграфи 2 и 3, член 11 може да остане неизползван. Затова финансирането на 
приоритетни оси, изцяло посветени на социални иновации или транснационално 
сътрудничество, или на комбинация от двете, не следва да се покрива от 
разпоредбите за тематична концентрация.

Изменение 381
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10. Действията по ЕСФ за 
социални иновации и 
транснационално сътрудничество 
могат също да са част от 
приоритетна ос с няколко фонда.

Or. en

Изменение 382
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за транснационално сътрудничество, 
или за комбинация от двете.

Or. en

Изменение 383
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете или съгласно 
посоченото в член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 384
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете, или в случай на 
части от програми, директно 
управляване от социалните 
партньори или неправителствените 
организации.

Or. fr

Изменение 385
Marian Harkin
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Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 109, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете или в случаи, 
когато части от програмите се 
управляват от неправителствени 
организации или социални партньори.

Or. en

Изменение 386
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към социалните иновации и
транснационалното сътрудничество, 
както е посочено в членове 9 и 10, 
когато те не са включени в специално 
предвидена за тях приоритетна ос.

б) към транснационалното 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10, когато те не са включени 
в специално предвидена за тях 
приоритетна ос.

Or. en

Изменение 387
Nadja Hirsch, Marian Harkin

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ следва да предоставя подкрепа 
за стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

Or. en

Изменение 388
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ по-специално предоставя 
подкрепа за стратегии за водено от 
общностите местно развитие, както е 
посочено в член 28 от Регламент (ЕС) 
№ […], териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

Or. en

Изменение 389
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, като 
социокултурни инициативи, 
включително заетост на младежта, 
образование и социално приобщаване.
ЕСФ може да се използва като 
„водещ” фонд за интегрирани 
проекти за социално приобщаване по 
член 3, буква в), в комбинация с 
инвестиционни приоритети или 
действия по ЕФРР. Най-малко 5 % от 
ЕСФ оказват подкрепа за интегрирани 
териториални инвестиции (ITI), както е 
посочено в член 99 от Регламент (ЕС) 
№ […].

Or. en

Изменение 390
Kinga Göncz

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

2. Като допълва ефекта от
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско и селско 
развитие чрез стратегии, в които се 
определят интегрирани действия за 
справяне с икономическите, 
екологичните и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете и селските райони, 
включени в договора за партньорство.
За да гарантира съответствие с 
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ЕФРР и да улесни достъпа до 
структурни фондове за малки НПО, 
ЕСФ може да се използва като водещ 
фонд за интегрирани проекти за 
социално приобщаване, комбиниращи 
социални инфраструктури и 
придружаващи услуги в лишените 
зони.

Or. en

Изменение 391
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните, 
социалните и културните
предизвикателства пред районите на 
градовете.

Or. en

Изменение 392
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ следва да предоставя 



PE489.537v02-00 200/232 AM\904731BG.doc

BG

подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство. Това следва 
да включва възможността за 
определяне на градове за 
посреднически органи.

Or. en

Изменение 393
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство. Това следва 
да включва възможността за 
определяне на градове за 
посреднически органи.

Or. en

Изменение 394
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Държавите членки отпускат 
подходящо ниво финансова сума от 
ЕСФ за техническа помощ, както е 
посочено в член 52 от Регламент [...] 
[CPR] директно на всички партньори 
посочени в член 5 на Регламент [...] 
[CPR], за да улеснят привличането и 
участието на тези партньори в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програми 
и операции и за да окажат подкрепа 
на изграждането на капацитета им 
съгласно Европейския кодекс за 
поведение при партньорство.

Or. en

Изменение 395
Andrea Cozzolino

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
разходи за операции, които се 
осъществяват извън областта на 
програмата, но в рамките на 
Европейския съюз, при условие че са 
изпълнени следните две условия:

2. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
разходи за операции, които се 
осъществяват извън областта на 
програмата, при условие че са 
изпълнени следните две условия:

Or. it

Изменение 396
Nadja Hirsch

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към методите, посочени в 
член 57 от Регламент (ЕС) № […], 
Комисията може да възстанови 
платените от държавите членки разходи 
въз основа на стандартни таблици на 
единичните разходи и еднократните 
суми, определени от Комисията. 
Сумите, изчислени на тази основа, се 
считат за публична подкрепа, изплатена 
на бенефициерите, и за допустим разход 
за целите на прилагането на Регламент 
(ЕС) № […].

В допълнение към методите, посочени в 
член 57 от Регламент (ЕС) № […], 
Комисията може да възстанови 
платените от държавите членки разходи 
въз основа на стандартни таблици на 
единичните разходи и еднократните 
суми, определени от Комисията 
Единичните разходи и еднократните 
суми могат да се изчисляват  на лице 
въз основа на броя на действителните 
участници и могат да се различават с 
до 20 % от предвидената горна или 
долна граница. Сумите, изчислени на 
тази основа, се считат за публична 
подкрепа, изплатена на бенефициерите, 
и за допустим разход за целите на 
прилагането на Регламент (ЕС) № […].

Or. de

Изменение 397
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 по 
отношение на видовете обхванати 
операции, определянето на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми, както и 
техния максимален размер, който може 
да бъде актуализиран в съответствие с 
приложимите общоприети методи. 

За тази цел на Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 по 
отношение на видовете обхванати 
операции, определянето на 
стандартните размери на единичните 
разходи и еднократните суми, както и 
техния максимален размер, който може 
да бъде актуализиран в съответствие с 
приложимите общоприети методи, като 
се има предвид опитът, натрупан по 
време на предишния програмен 
период.

Or. it
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Изменение 398
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В съответствие с разпоредбите на 
член 57, параграф 1, буква г) и параграф 
4, буква г) от Регламент (ЕС) № […] 
може да бъде използвана единна ставка 
в размер на 40 % от допустимите преки 
разходи за персонал, за да се покрият 
останалите допустими разходи за дадена 
операция.

2. В съответствие с разпоредбите на 
член 57, параграф 1, буква г) и параграф 
4, буква г) от Регламент (ЕС) № […] 
може да бъде използвана единна ставка 
от 40 % от допустимите преки разходи 
за персонал, за да се покрият останалите 
допустими разходи за дадена операция.

Or. it

Изменение 399
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […], 
могат да бъдат изчислени за всеки 
отделен случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако публичната 
подкрепа не надвишава 100 000 EUR.

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […], 
могат да бъдат изчислени за всеки 
отделен случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако публичната 
подкрепа не надвишава 200 000 EUR.

Or. fr
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Изменение 400
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […], 
могат да бъдат изчислени за всеки 
отделен случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако 
публичната подкрепа не надвишава 
100 000 EUR.

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, 
параграф 1 от Регламент (ЕС) № […], 
могат да бъдат изчислени за всеки 
отделен случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако размерът 
на съфинансирането от Съюза не 
надвишава 100 000 EUR.

Or. fr

Изменение 401
Pervenche Berès

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 
50 000 EUR, се предоставят под формата 
на еднократни суми или стандартни 
размери на единичните разходи в 
съответствие с параграф 1 или с член 57 
от Регламент (ЕС) № […], с изключение 
на операциите, които се ползват от 
подкрепа в рамките на схема за 
държавна помощ.

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 
100 000 EUR, се предоставят под 
формата на еднократни суми или 
стандартни размери на единичните 
разходи в съответствие с параграф 1 или 
с член 57 от Регламент (ЕС) № […], с 
изключение на операциите, които се 
ползват от подкрепа в рамките на схема 
за държавна помощ.

Or. fr
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Изменение 402
Mara Bizzotto

Предложение за регламент
Член 14 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 
50 000 EUR, се предоставят под формата 
на еднократни суми или стандартни 
размери на единичните разходи в 
съответствие с параграф 1 или с член 
57 от Регламент (ЕС) № […], с 
изключение на операциите, които се 
ползват от подкрепа в рамките на 
схема за държавна помощ.

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 
50 000 EUR, могат да се предоставят 
под формата на еднократни суми или 
стандартни размери на единичните 
разходи.

Or. it

Изменение 403
Elisabeth Morin-Chartier

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 
50 000 EUR, се предоставят под формата 
на еднократни суми или стандартни 
размери на единичните разходи в 
съответствие с параграф 1 или с член 57 
от Регламент (ЕС) № […], с изключение 
на операциите, които се ползват от 
подкрепа в рамките на схема за 
държавна помощ.

4. Безвъзмездните средства, при които 
сумата, съфинансирана от Съюза, не 
надвишава 50 000 EUR, се предоставят 
под формата на еднократни суми или 
стандартни размери на единичните 
разходи в съответствие с параграф 1 или 
с член 57 от Регламент (ЕС) № […], с 
изключение на операциите, които се 
ползват от подкрепа в рамките на схема 
за държавна помощ.

Or. fr
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Изменение 404
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове и 
кредитни фондове.

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти.

Or. en

Изменение 405
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове и
кредитни фондове.

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове, кредитни 
фондове и микрокредити и -
инструменти.

Or. en

Изменение 406
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska
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Предложение за регламент
Член 15 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните 
и частните организации на 
национално и регионално равнище, 
осъществяващи дейности и политики 
в обхвата на ЕСФ и на оперативната 
програма, посредством предоставяне 
на „гаранции на ЕСФ, основани на 
политиката“ след одобрение от 
Комисията.

заличава се

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за 
определянето на специфичните 
правила и условията по отношение на 
заявленията от държавите членки, 
включително максималните размери 
на сумите, за гаранциите, основани на 
политиката, като по-специално се 
гарантира, че използването им няма 
да доведе до прекомерни нива на 
задлъжнялост на публичните 
организации.
Комисията оценява всяко заявление и 
одобрява всяка „гаранция на ЕСФ, 
основана на политиката“, при 
условие че тя попада в обхвата на 
оперативната програма, посочена в 
член 87 от Регламент (ЕС) № […], и 
че съответства на установените 
специфични правила и условия.

Or. en

Обосновка

Гаранции, базирани на политиката на ЕСФ, създават опасност средства от ЕСФ да 
се използват различно от инвестиционните приоритети и тематичните цели на 
фонда. Затова тази разпоредба следва да се заличи.
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Изменение 407
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните 
и частните организации на 
национално и регионално равнище, 
осъществяващи дейности и политики 
в обхвата на ЕСФ и на оперативната 
програма, посредством предоставяне 
на „гаранции на ЕСФ, основани на 
политиката“ след одобрение от 
Комисията.

заличава се

Or. pt

Изменение 408
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално и
регионално равнище, осъществяващи 
дейности и политики в обхвата на ЕСФ 
и на оперативната програма, 
посредством предоставяне на „гаранции 
на ЕСФ, основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално,
регионално и местно равнище, 
осъществяващи дейности, по-специално 
микрокредити и -инструменти, и 
политики в обхвата на ЕСФ и на 
оперативната програма, посредством 
предоставяне на „гаранции на ЕСФ, 
основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.

Or. en
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Изменение 409
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Член 16a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16а
Конкретни разпоредби за условията

1. Член 17, параграф 5 от регламент 
(ЕС) № [...] за предварителните 
условия не е приложим по отношение 
на спиране на плащания от ЕСФ.
2. Член 21 от регламент (ЕС) № [...] за 
условията, свързани с координиране 
на икономическите политики на 
държавите членки, не е приложим по 
отношение на спиране на плащания 
от ЕСФ.

Or. en

Изменение 410
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

работници, уволнени в резултат на 
сериозно нарушение на местната, 
регионална или национална 
икономика, причинено от неочаквана 
криза или резултат от бърз спад в 
даден сектор или делокализация на 
дейности към държави извън ЕС

Or. en

Изменение 411
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

неактивни и най-отдалечени от 
пазара на труда

Or. en

Изменение 412
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 5а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъп до 
конвенционалния кредитен пазар

Or. en

Изменение 413
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 6а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица под 25-годишна възраст, които 
работят, учат или се 
(пре)квалифицират четири месеца 
след напускане на училище

Or. en

Изменение 414
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 7а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица над 54 годишна възраст, 
страдащи от тежки материални 
лишения

Or. en

Изменение 415
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

мигранти, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

мигранти, търсещи убежище, 
бежанци, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

Or. en

Изменение 416
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

мигранти, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

мигранти, бежанци и търсещи 
убежище, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

Or. en
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Изменение 417
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица, застрашени от бедност

Or. en

Изменение 418
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица, страдащи от тежки 
материални лишения

Or. en

Изменение 419
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

самотни родители

Or. en

Изменение 420
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12г (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

бездомни хора

Or. en

Изменение 421
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица от най-бедните квартали

Or. en

Изменение 422
Marian Harkin

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица, застрашени от бедност (среден 
доход)

Or. en

Изменение 423
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица, застрашени от бедност

Or. en
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Изменение 424
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица, страдащи от тежки 
материални лишения

Or. en

Изменение 425
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

лица под 18-годишна възраст, 
живеещи в домакинства на трайно 
безработни

Or. en

Изменение 426
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Самотни родители

Or. en

Изменение 427
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 - точка 12д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бездомни хора

Or. en

Изменение 428
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой проекти, изцяло или частично 
изпълнени от социални партньори или 
неправителствени организации

брой проекти, изцяло или частично 
изпълнени от социални партньори или 
неправителствени организации, или 
други заинтересовани страни

Or. en

Изменение 429
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой проекти, насочени към публичните 
администрации и публичните услуги

брой проекти, насочени към публичните 
администрации и публичните услуги на 
национално, регионално и местно 
равнище

Or. en

Изменение 430
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой на микропредприятията, на 
малките и на средните предприятия, 
получили подкрепа

брой на микропредприятията, на 
малките и на средните предприятия, 
кооперативните предприятия и 
предприятията в социалната 
икономика, получили подкрепа

Or. en

Изменение 431
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой проекти в най-бедните квартали

Or. en

Изменение 432
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

брой получили подкрепа 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия, кооперативни 
предприятия, предприятия в 
социалната икономика, които се 
ръководят от жени или 
мнозинството в изпълнителния или 
надзорен съвет са жени

Or. en
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Изменение 433
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […].

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни без конкретна 
полова специфика също се разделят 
по полове.

Or. en

Изменение 434
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, ангажирани с 
доброволческа работа при напускане 
на операцията

Or. en

Изменение 435
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4б (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не са под прага 
на относителна бедност и не 
изпитват тежки материални 
лишения

Or. en

Изменение 436
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент участници и потребители 
на услуги от групи хора в 
неравностойно положение в 
образованието, обучението, 
получаването на квалификации, 
които имат работа при напускане на 
операцията

Or. en

Изменение 437
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жени, оставащи в ситуация на 
несигурна заетост

Or. en

Изменение 438
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жени, постигащи икономическа 
независимост

Or. en

Изменение 439
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

увеличаване на броя жени в 
секторите, свързани с математика, 
компютърни технологии, естествени 
и инженерни науки (MINT)   

Or. en

Изменение 440
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, ангажирани с 
доброволческа работа при напускане 
на операцията

Or. en

Изменение 441
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не са под 
относителния праг на бедност

Or. en

Изменение 442
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4е (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не изпитват 
тежки материални лишения

Or. en

Изменение 443
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – точка 4ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент участници, потребители на 
услуги от групи на хора в 
неравностойно положение в 
образованието, обучението, 
получаването на квалификации, 
които имат работа при напускане на 
операцията

Or. en
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Изменение 444
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

оценка от участниците на 
стойността на интервенцията (по 
отношение на повишаване на 
емоционалното им благосъстояние, 
развиване на уменията им...), оценка 
на процеса по консултация, свързан с 
интервенцията

Or. en

Изменение 445
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент участници с увреждания, 
които имат работа, след получена 
подкрепа

Or. en

Изменение 446
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент участници с увреждания 
успешно прехвърлени от 
институционални към грижи в 
рамките на общините
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Or. en

Изменение 447
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и да 
зависят от очаквания резултат от 
инвестиционния приоритет, като 
показват, ако участниците са под 25 
годишна възраст, между 25 и 54 
годишна възраст и над 54 годишна 
възраст.

Or. en

Изменение 448
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа –
целодневна, почасова или са 
самостоятелно заети лица 

Or. en

Изменение 449
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници с подобрено положение на 
пазара на труда 6 месеца след 
напускане (естество на заетост –
целодневна или почасова, заплата в 
сравнение с минималното или 
национално равнище, естество на 
договорите)

Or. en

Изменение 450
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участниците са активно ангажирани 
в обществени и социални мрежи

Or. en

Изменение 451
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 1 година след 
напускане на операцията имат 
работа – целодневна, почасова или са 
самостоятелно заети лица 

Or. en
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Изменение 452
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не са под 
относителния праг на бедността и 
живеят над относителната бедност 
1 година след напускане

Or. en

Изменение 453
Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не са в 
категорията на изпитващи тежки 
материални лишения и остават 
извън категорията лица, изпитващи 
тежки материални лишения 1 година 
след напускане

Or. en

Изменение 454
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат 
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целодневна работа

Or. en

Изменение 455
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат 
почасова работа

Or. en

Изменение 456
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, чието положение на пазара 
на труда 6 месеца след напускане на 
операцията е по-добро

участници, чието положение на пазара 
на труда 6 месеца след напускане на 
операцията е по-добро (естество на 
заетост – целодневна или почасова 
работа, заплата в сравнение с 
минималното или национално 
равнище, естество на договорите)

Or. en

Изменение 457
Danuta Jazłowiecka, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jan Kozłowski, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – буква и) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) участници, които са станали 
независими от помощи

Or. en

Изменение 458
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 1 година след 
напускане на операцията имат 
целодневна работа

Or. en

Изменение 459
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, активно ангажирани в 
обществени и социални мрежи

Or. en

Изменение 460
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3в (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 1 година след 
напускане на операцията имат 
почасова работа

Or. en

Изменение 461
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3г (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 1 година след 
напускане на операцията са 
самостоятелно заети

Or. en

Изменение 462
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3д (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, чието положение на 
пазара на труда 1 година след 
напускане на операцията е по-добро

Or. en

Изменение 463
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3е (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не са под и 
живеят над прага на относителна 
бедност 1 година след напускане на 
операцията

Or. en

Изменение 464
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3ж (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които вече не изпитват 
тежки материални лишения и 
остават извън категорията на 
изпитващи тежки материални 
лишения 1 година след напускане

Or. en

Изменение 465
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3з (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жени, оставащи в ситуация на 
несигурна заетост 1 година след 
напускане

Or. en

Изменение 466
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3и (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жени, постигнали икономическа 
независимост 1 година след напускане

Or. en

Изменение 467
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3й (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент на вече несъществуваща 
институционална грижа в сравнение 
с първоначалния общ брой в началото 
на измервателния период

Or. en

Изменение 468
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3к (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент лица над 54 годишна възраст, 
страдащи от тежки материални 
лишения

Or. en

Изменение 469
Elisabeth Schroedter
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3л (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

намаляване на броя на случаите на 
дискриминация, регистрирани от 
посочения орган или органи за 
насърчаване на равнопоставено 
третиране на всички лица без 
дискриминация на работното място 
и в професията, и при очаквания 
резултат от инвестиционния 
приоритет в области извън работа и 
професия

Or. en

Изменение 470
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3м (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

увеличаване на броя жени в 
секторите, свързани с математика, 
компютърни технологии, естествени 
и инженерни науки (MINT), 1 година 
след напускане

Or. en

Изменение 471
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3н (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент на участници с увреждания, 
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които имат работа 1 година след 
получаване на подкрепа

Or. en

Изменение 472
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3о (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент вече несъществуваща 
институционална грижа в сравнение 
с първоначалния общ брой в началото 
на измервателния период.

Or. en

Изменение 473
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3п (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

процент лица под 18 годишна възраст, 
живеещи в домакинства на трайно 
безработни

Or. en

Изменение 474
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос. 
Вътрешната валидност на извадката 
следва да бъде гарантирана по начин, 
позволяващ данните да бъдат обобщени 
на равнището на приоритетната ос. 
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос или 
подприоритет. Вътрешната валидност 
на извадката следва да бъде гарантирана 
по начин, позволяващ данните да бъдат 
обобщени на равнището на 
приоритетната ос или подприоритет. 
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и да 
зависят от очаквания резултат от 
инвестиционния приоритет, ако 
участниците са под 25 годишна 
възраст, между 25 и 54 годишна 
възраст и над 54-годишна възраст.

Or. en


