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Изменение 1
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф -1 (нов)

Проектостановище Изменение

-1. споделя становището, изразено в 
заключенията на Европейския съвет 
от 15 март 2013 г., че „намирането на 
решение на проблема с безработицата 
е най-голямото социално 
предизвикателство, пред което сме 
изправени. Ето защо в настоящия 
контекст е необходимо да се подходи 
в приоритетен порядък и да се обърне 
специално внимание на активните 
политики в областта на заетостта, 
в социалната сфера и в областта на 
пазара на труда, като насърчаването 
на младежката заетост трябва да се 
превърне в специален приоритет.“;
призовава за амбициозни бюджетни 
средства за този приоритет;

Or. en

Изменение 2
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че растежът е ключът 
към повече работни места и по-голямо 
благоденствие и че той е необходим за 
по-ефикасното насочване на 
структурните фондове към стимулиране 
на растежа и ускоряване на 
изплащането на поетите задължения;

1. припомня, че създаването на повече 
работни места е съществен елемент 
от икономическото развитие и че то 
е необходимо за по-ефикасното 
насочване на структурните фондове към 
стимулиране на заетостта в 
съответствие със стратегията „ЕС 
2020“ и ускоряване на изплащането на 
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поетите задължения;

Or. en

Изменение 3
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че растежът е ключът към 
повече работни места и по-голямо 
благоденствие и че той е необходим за 
по-ефикасното насочване на 
структурните фондове към стимулиране 
на растежа и ускоряване на изплащането 
на поетите задължения;

1. счита, че приоритетът на 
европейския бюджет през 2014 г. 
следва да бъде да се подкрепят 
икономическият растеж и 
конкурентоспособността, да се 
увеличи заетостта и да се засили 
борбата с младежката безработица; 
припомня, че растежът е ключът към 
създаването на повече работни места и 
по-голямо благоденствие и че той е 
необходим за по-ефикасното насочване 
на структурните фондове към 
стимулиране на растежа и създаването 
на работни места и ускоряване на 
изплащането на поетите задължения;

Or. en

Изменение 4
Сари Есаях

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че растежът е ключът към 
повече работни места и по-голямо 
благоденствие и че той е необходим за 
по-ефикасното насочване на 
структурните фондове към стимулиране 
на растежа и ускоряване на изплащането 

1. припомня, че растежът е ключът към 
повече работни места и по-голямо 
благоденствие, че той е необходим за 
по-ефикасното насочване на 
структурните фондове към стимулиране 
на растежа и ускоряване на изплащането 
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на поетите задължения; на поетите задължения, че паричните 
потоци следва да бъдат лесни за 
проследяване и публични, така че 
обществеността да може да 
наблюдава и оценява тяхната 
ефективност, и че е необходимо да се 
ускори изплащането на поетите 
задължения;

Or. fi

Изменение 5
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня резолюцията си от 13 
март 2013 г., в която подчертава 
решимостта си да предотврати 
всички допълнителни трансфери на 
плащания от 2013 г. към следващата 
МФР и определя окончателното 
приемане на коригиращ бюджет като 
предварително условие за 
приключването на преговорите за 
МФР, като също така изисква 
политически ангажимент от страна 
на Съвета, че всички правни 
задължения, дължими през 2013 г., ще 
бъдат изплатени до края на тази 
година; освен това подчерта, че 
повече от една четвърт от проекта 
на коригиращ бюджет № 2/2013 (3 253 
милиона евро) е предназначен за 
изпълнението на минали и настоящи 
задължения за Европейския социален 
фонд;

Or. en

Изменение 6
Кинга Гьонц
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Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. припомня, че основната финансова 
подкрепа за политиките за борба с 
безработицата и системно високите 
равнища на бедност и за насърчаване 
на социалното приобщаване в ЕС през 
следващия бюджетен период се 
осигурява от ЕСФ; поради тази 
причина призовава държавите членки 
да използват 25 % от разпределения 
бюджет за политиката на 
сближаване за ЕСФ и 20 % от 
разпределените средства за ЕСФ за 
насърчаването на социалното 
приобщаване и борбата с бедността, 
инвестирайки по този начин в хората 
в ЕС;

Or. en

Изменение 7
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1 а (нов)

Проектостановище Изменение

1a. подчертава необходимостта от 
увеличаване на всички бюджетни 
средства за намеса в социалната 
сфера; счита по-специално, че трябва 
да се удвоят средствата за 
Европейския социален фонд, за да се 
преодолеят социалните последици от 
кризата, особено безработицата и 
бедността;

Or. pt
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Изменение 8
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1 б (нов)

Проектостановище Изменение

1б. призовава за увеличаване на 
процента на съфинансиране от ЕС, 
най-вече за проектите в социалната 
сфера (ЕСФ, Кохезионния фонд и 
програма „Прогрес“), за да се 
гарантира, че държавите членки с 
финансови проблеми ще могат да 
използват максимално 
финансирането от ЕС; счита, че 
националното участие не трябва да 
превишава 10 %;

Or. pt

Изменение 9
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 1 в (нов)

Проектостановище Изменение

1в. подчертава необходимостта от 
системно включване на принципа за 
равенство между половете в 
разпоредбите и прилагането на 
всички фондове на Общността и 
обръща специално внимание на ЕСФ, 
който трябва да разполага с 
достатъчен капацитет, за да 
насърчава политиките за равенство, 
постоянна висококачествена заетост 
и справедливо преразпределяне на 
доходите;

Or. pt
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Изменение 10
Фредерик Дарден, Кинга Гьонц, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
действа бързо за улесняване на 
прилагането на ПСПСИ, да насърчава 
политики за подкрепа на активния пазар 
на труда и добър микс на политиките 
относно пазара на труда, за да се 
увеличи процентът на завръщащите към 
трудова заетост, по-специално за трайно 
безработните лица;

2. призовава настоятелно Комисията да 
действа бързо за улесняване на 
прилагането на ЕСФ и ПСПСИ, да 
насърчава политики за подкрепа на 
активния пазар на труда и добър микс 
на политиките относно пазара на труда, 
за да се увеличи процентът на 
завръщащите към трудова заетост, по-
специално за трайно безработните лица, 
като същевременно се възползва от 
взаимодействията на 
трансграничното сътрудничество;

Or. en

Изменение 11
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. призовава настоятелно Комисията да 
действа бързо за улесняване на 
прилагането на ПСПСИ, да насърчава 
политики за подкрепа на активния пазар 
на труда и добър микс на политиките 
относно пазара на труда, за да се 
увеличи процентът на завръщащите към 
трудова заетост, по-специално за трайно 
безработните лица;

2. призовава настоятелно Комисията да 
действа бързо за улесняване на 
прилагането на ПСПСИ, да насърчава 
политики за подкрепа на активния пазар 
на труда и добър микс на политиките 
относно пазара на труда, за да се 
увеличи процентът на завръщащите към 
трудова заетост, по-специално за трайно 
безработните лица, като напредъкът, 
микрофинансирането и 
трансграничните партньорства са 
инструментите, които следва да 
бъдат насърчавани в държавите 
членки;
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Or. fr

Изменение 12
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 2 а (нов)

Проектостановище Изменение

2a. предлага да се създаде бюджетен 
ред, подкрепен с необходимото 
финансиране, с цел да се насърчи 
превръщането на несигурните 
работни места в работни места с
гарантирани социални права, тъй 
като това е много важен въпрос от 
гледна точка на правата на 
работниците;

Or. pt

Изменение 13
Фредерик Дарден, Кинга Гьонц, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. призовава Комисията да улесни 
бързото прилагане на инициативата за 
младежка заетост и да използва пълния 
потенциал на „Твоята първа работа с 
EURES“, за да се поощри мобилността, 
както и на подготвителното действие
„Мерки за повишаване на активността, 
насочени към младите хора —
прилагане на инициативата „Младежта 
в движение”, за да се направят 
оперативни схемите на „гаранцията за 
младежта”;

3. настоява борбата с младежката 
безработица да бъде приоритет в 
бюджета за 2014 г.; призовава 
инициативата за младежка заетост да 
получи предварително финансиране 
чрез използването през първите три 
години на многогодишната финансова 
рамка за периода 2014–2020 г. и да 
използва пълния потенциал на „Твоята 
първа работа с EURES“ и 
целенасочените схеми за мобилност 
по оста „EURES” на ПСПСИ, за да се 
поощри мобилността, както и на 
подготвителното действие „Мерки за 
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повишаване на активността, насочени 
към младите хора — прилагане на 
инициативата „Младежта в движение”, 
за да се направят оперативни схемите на
„гаранцията за младежта”;

Or. en

Изменение 14
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 3 а (нов)

Проектостановище Изменение

3a. изразява съжаление, че 
финансирането, заделено за 
инициативата за младежка заетост, 
е доста по-малко от необходимото, за
да окаже истинско въздействие върху 
младежката безработица; в тази 
връзка обръща внимание на 
проучването на МОТ на тема 
„Кризата на заетостта в еврозоната: 
тенденции и отговори на 
политиката“, което отбелязва, че 
трябва да бъдат отпуснати 21 
милиарда евро, за да може 
инициативата да окаже въздействие 
върху процента на безработицата;

Or. pt

Изменение 15
Фредерик Дарден, Кинга Гьонц

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. счита, че бюджетът на ЕС следва да 
подпомага професионалното обучение и 

4. счита, че бюджетът на ЕС следва да 
подпомага професионалното обучение и 
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мерките за професионална 
квалификация;

мерките за професионална 
квалификация чрез адекватни 
бюджетни средства за ЕСФ и 
програмата „Еразъм за всички“; във 
връзка с това припомня 
предложението за препоръка на 
Съвета за създаване на гаранция за 
младежта;

Or. en

Изменение 16
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 4 а (нов)

Проектостановище Изменение

4a. припомня значението на 
адекватното финансиране за 
мрежите на гражданското общество, 
особено предвид общественото 
мнение за увеличаващата се пропаст 
между ЕС и гражданите, които 
представлява;

Or. en

Изменение 17
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно Комисията да 
осигури достатъчни бюджетни кредити 
за плащания по бюджетния ред за 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията;

5. подчертава ключовата роля, която 
подновеният ЕФПГ може да играе за 
увеличаването на процента на 
завръщащите към трудова заетост, 
предвид неговия силен акцент върху 
професионалното обучение и 
съветите за професионално развитие;
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призовава настоятелно Комисията да 
осигури достатъчни бюджетни кредити 
в размер на най-малко 75 000 000 EUR
за плащания по бюджетния ред за 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията; изразява 
съжаление, че липсата на бюджетни 
кредити за плащания в края на 2012 г. 
е допринесла за допълнителното 
забавяне на мобилизирането на този 
фонд; припомня, че ЕФПГ е създаден 
като отделен специфичен 
инструмент със свои собствени цели 
и срокове и следователно заслужава 
целево разпределение на средства, чрез 
което да се избегнат, доколкото е 
възможно, трансфери от други 
бюджетни редове, както се е случвало 
в миналото, което може да 
възпрепятства постигането на 
целите на политиката на ЕФПГ;
изразява надежда, че в новия 
регламент относно Европейския фонд 
за приспособяване към 
глобализацията (2014—2020 г.) ще 
бъдат включени допълнителни 
подобрения на процедурата, както и 
че ще бъдат постигнати по-голяма 
ефикасност, прозрачност и видимост 
на ЕФПГ;

Or. en

Изменение 18
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. призовава настоятелно Комисията да 
осигури достатъчни бюджетни кредити 
за плащания по бюджетния ред за 
Европейския фонд за приспособяване 

5. призовава настоятелно Комисията да 
осигури достатъчни бюджетни кредити 
за плащания по бюджетния ред за 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията и да гарантира, че 
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към глобализацията; държавите членки използват този 
фонд правилно и целесъобразно;

Or. fr

Изменение 19
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети 
задължения и за плащания за Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица с цел борба с 
крайната бедност;

6. призовава, по отношение на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица, заделените средства за периода 
2014–2020 г. да възлизат на общо 5 000 
000 000 EUR;

Or. pt

Изменение 20
Чаба Йори

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети задължения 
и за плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел борба с крайната бедност;

6. призовава в началото на 
седемгодишния период на планиране
за стабилни и ускорени бюджетни 
кредити за поети задължения и за 
плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел борба с крайната бедност;

Or. en
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Изменение 21
Ханс-Петер Мартин

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети задължения 
и за плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел борба с крайната бедност;

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети задължения 
и за плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се и 
социално изключени лица с цел борба с 
крайната бедност;

Or. de

Изменение 22
Фредерик Дарден, Имър Костело

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети задължения 
и за плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел борба с крайната бедност;

6. призовава за стабилни и ускорени 
бюджетни кредити за поети задължения 
и за плащания за Фонда за европейско 
подпомагане на най-нуждаещите се 
лица с цел борба с крайната бедност на 
фона на настоящото нарастване на 
крайната бедност, които в реално 
изражение са не по-малко от 
годишните отпуснати средства за 
периода 2007–2013 г. за Европейската 
програма за хранителна помощ за 
най-нуждаещите се лица; счита, че 
като се има предвид датата, на 
която трябва да бъдат изпратени 
поканите за представяне на оферти, 
и сроковете за приемане на 
настоящия регламент и за изготвяне 
на оперативните програми, следва да 
бъдат определени правила, които да 
способстват гъвкав преход през 
2014 г., така че да се избегне 
прекъсване на доставките през 
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зимата на 2013–2014 г.;

Or. en

Изменение 23
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава ролята на ПСПСИ в 
подпомагането на дейности и 
споделянето на най-добри практики 
относно успешни политически 
интервенции и механизми за 
намаляване и предотвратяване на 
дългосрочното изключване;

Or. en

Изменение 24
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 6 а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. подчертава ролята на ПСПСИ в 
подпомагането на дейности и 
споделянето на най-добри практики 
относно успешни политически 
интервенции и механизми за 
намаляване и предотвратяване на 
социалното изключване;

Or. en

Изменение 25
Фредерик Дарден
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Проектостановище
Параграф 6 б (нов)

Проектостановище Изменение

6 б. подчертава, че в областта на 
социалното изключване следва да се 
прилагат принципите за интегриране 
на равенството между половете, тъй 
като процентът на жените, които 
стават жертви на бедността поради 
изключване от пазара на труда и в 
резултат на разликата в 
заплащането между половете, е по-
висок от този на мъжете;

Or. en

Изменение 26
Филип Булан

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста „социално 
предприемачество” на ПСПСИ;

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста „социално 
предприемачество” на ПСПСИ, особено 
за предприятията, които са развили 
социалния аспект на своята КСО;

Or. fr

Изменение 27
Чаба Йори
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Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста „социално 
предприемачество” на ПСПСИ;

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста „социално 
предприемачество” на ПСПСИ; 
призовава за по-лесен достъп до 
микрокредити чрез механизма за 
микрофинансиране и за укрепване на 
схемата EURES с цел подобряване на 
професионалната мобилност;

Or. en

Изменение 28
Фредерик Дарден, Кинга Гьонц, Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г.
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста „социално 
предприемачество” на ПСПСИ;

7. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да подпомага мерки, които 
насърчават предприемачеството в 
микро-, малки и средни предприятия, 
включително социалното 
предприемачество и новаторските 
социални предприятия и самонаетите 
лица, както и които улесняват достъпа 
до финансиране по оста 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество” на ПСПСИ;

Or. en
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Изменение 29
Инеш Крищина Зубер

Проектостановище
Параграф 7 а (нов)

Проектостановище Изменение

7a. подчертава, че 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия наемат много 
работници в ЕС и че един от 
основните проблеми за създаването и 
жизнеспособността на тези 
предприятия е трудното получаване 
на финансиране; ето защо предлага да 
се постави по-силен акцент върху 
микрофинансирането на ПСПСИ;

Or. pt

Изменение 30
Фредерик Дарден, Стивън Хюз

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да насърчава висока степен на 
закрила на работниците и култура на 
превенция в целия ЕС и да помогне за 
справянето с новите предизвикателства 
пред здравето и безопасността на 
работното място в резултат от 
икономическата и финансова криза.

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да осигури подходящо 
финансиране за OSHA и за 
направлението на ПСПСИ, свързано 
със здравето и безопасността на 
работното място, за да поддържа и 
да продължи да насърчава висока 
степен на закрила на работниците и 
култура на превенция в целия ЕС и да 
помогне за справянето с новите 
предизвикателства пред здравето и 
безопасността на работното място в 
резултат от икономическата и 
финансова криза в рамките на 
обновената стратегия на ЕС за здраве 
и безопасност на работното място за 
периода 2014–2020 г.;

Or. en
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Изменение 31
Юта Щайнрук

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да насърчава висока степен на 
закрила на работниците и култура на 
превенция в целия ЕС и да помогне за 
справянето с новите предизвикателства 
пред здравето и безопасността на 
работното място в резултат от 
икономическата и финансова криза.

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да осигури подходящо 
финансиране за OSHA и за 
програмите и дейностите, свързани 
със здравето и безопасността на 
работното място, за да поддържа и 
да продължи да насърчава висока 
степен на закрила на работниците и 
култура на превенция в целия ЕС и да 
помогне за справянето с новите 
предизвикателства пред здравето и 
безопасността на работното място в 
резултат от икономическата и 
финансова криза в рамките на 
обновената стратегия на ЕС за здраве 
и безопасност на работното място за 
периода 2014–2020 г.;

Or. en

Изменение 32
Джийн Ламбърт

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да насърчава висока степен на 
закрила на работниците и култура на 
превенция в целия ЕС и да помогне за 
справянето с новите предизвикателства 
пред здравето и безопасността на 
работното място в резултат от 
икономическата и финансова криза.

8. подчертава, че бюджетът за 2014 г. 
следва да насърчава висока степен на 
закрила на работниците и култура на 
превенция в целия ЕС и да помогне за 
справянето с новите предизвикателства 
пред здравето и безопасността на 
работното място в резултат от 
икономическата и финансова криза и 
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развитието на нови промишлени 
сектори;

Or. en

Изменение 33
Фредерик Дарден

Проектостановище
Параграф 8 а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. припомня, че член 312, параграф 4 
от ДФЕС предвижда прилагането на 
таваните от последната година на 
действащата МФР, в случай че не се 
постигне своевременно споразумение 
относно следващата МФР, и член 30 
от действащото 
Междуинституционално 
споразумение за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово 
управление ще се прилага, което 
означава продължаване на таваните 
за 2013 г. с корекция с постоянен
дефлатор в размер на 2 % годишно, до 
приемането на нов регламент за 
МФР; отново изразява готовността 
си, ако това се случи, да постигне 
бързо споразумение със Съвета и 
Комисията за гарантирането на 
действащи правни основания за 
изпълнението на програмите и 
политиките на ЕС през 2014 г., по-
конкретно за новата ПСПСИ, 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията и Фонда за 
европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица;

Or. en


