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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за социална промяна и социални иновации
(COM(2011)0609 – C7-0318/2011 – 2011/0270(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0609),

– като взе предвид член 294, параграф 2, член 46, буква г), член 149, член 153, 
параграф 2, буква a), както и третия параграф на член 175 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0318/2011),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Риксдага на Кралство 
Швеция в рамките на протокол №2 относно прилагането на принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, деклариращи, че проектът на законодателен 
акт не съответства на принципа на субсидиарност,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 23.2.2012 
г.1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от (...)2,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол, 
комисията по промишленост, изследвания и енергетика, комисията по регионално 
развитие и на комисията по правата на жените и равенството между половете 
(A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. Изтъква, че финансовият пакет, посочен в законодателното предложение, следва да 
бъде разглеждан като индикативен, а като завършен след постигането на 
споразумение относно многогодишната финансова рамка 2014-2020 г.

3. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1
Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за програма на Европейския 
съюз за социален напредък и трудова 
заетост и за изменение на Решение № 
283/2010/ЕС

Or. en

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение 
№ 1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“5, Регламент 

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък и трудова заетост
(наричана по-нататък „програмата“) с 
цел да се осигури продължение и 
развитие на дейностите, провеждани на 
основание Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
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(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 
2011 г. относно свободното движение на 
работници в Съюза6, Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) 
№ 1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа7 и Решение 
№ 283/2010/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 25 март 
2010 г. за създаване на Европейски 
механизъм за микрофинансиране за 
трудова заетост и социално 
приобщаване „Прогрес“8 (наричан по-
нататък „механизмът“).

Европейския парламент и на Съвета от 5 
април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза, 
Решение 2003/8/ЕО на Комисията от 23 
декември 2002 г. за приложение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета 
относно компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и Решение № 283/2010/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 март 2010 г. за създаване на 
Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване „Прогрес“ 
(наричан по-нататък „механизмът“).

Or. en

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на 
политиката, попадащи в нейния 
обхват, в обществения, частния и 
третия сектор, като взема предвид 
ролята на регионалните и местните 

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

изключване, насърчаването на високо 
равнище на качествена заетост и 
достоен труд и осигуряването на 
адекватна и предотвратяваща 
бедността социална закрила, както и 
на подобряването на условията на 
труд, като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. Също 
така тя следва да бъде катализатор за 
установяването на транснационални 
партньорства и връзки между 
участниците от обществения, частния и 
третия сектор, както и да подкрепя 
тяхното участие в разработването и 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) По-специално програмата следва 
да съдейства за установяването, 
оценяването и по-широкото 
използване на иновационните 
решения и практики чрез социална 
политика на експериментиране, с цел 
да се подпомогнат държавите членки 
да увеличат ефикасността на своите 
пазари на труда, както и 
допълнително да подобрят своите 
политики за социална закрила и 
приобщаване, където е необходимо. 
Социалната политика на 
експериментиране се отнася до 
полеви изпитания на социални 
иновации на проектна основа. Тя 
позволява събирането на данни 
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относно това доколко социалните 
иновации могат да бъдат 
осъществени. Успешните идеи следва 
да бъдат реализирани в по-широк 
мащаб с финансовата подкрепа на 
Европейския социален фонд, както и 
на други източници. Опитът показва, 
че проектите за експериментиране в 
социалната политика често 
продължават между три и пет 
години и включват голямо 
разнообразие от участници от 
всякаква величина. Националните 
информационни центрове за социално 
експериментиране, там където 
съществуват, „обслужват на едно 
гише“ всички заинтересовани страни 
и подпомагат създаването и 
развитието на мрежи и 
партньорства.

Or. en

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Програмата следва да подкрепя 
създаването и развитието на мрежи 
и партньорства с цел достигане на 
критична маса и намаляване на 
административната тежест, като 
същевременно позволява достъп на 
заинтересованите страни, като 
например малки неправителствени 
организации. Освен това трябва да се 
използват по-широко опростените 
варианти за разходите (еднократни суми 
или финансиране с единна ставка), по-
специално за прилагането на схемите за 
мобилност. Програмата следва да 
предлага „обслужване на едно гише“ за 
субектите, предоставящи 
микрофинансиране, като предоставя 
финансиране за микрокредити, 
изграждане на капацитет и техническа 
помощ. На последно място, програмата 
следва да предвижда гъвкавост по 
отношение на бюджета чрез създаването 
на резерв, който да бъде разпределян 
ежегодно, за да се отговори на 
приоритетите на политиката, 
определено съвместно от 
Европейския парламент и Съвета.

Or. en

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

създателите на политиките, като по 
този начин стимулира разработването 
на нови политики.

Or. en

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9
Предложение за регламент
Съображение 11
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
ДФЕС, с Регламент (ЕС) № 492/2011 се 
установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите 
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
доброволната транснационална
географска мобилност на работниците, 
подкрепя предоставянето на услуги за 
мобилни работници и работодатели, 
свързани с консултация, ориентиране и 
наемане на персонал на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 
от стратегия „Европа 2020“. Самата 
Комисия обаче при никакви 
обстоятелства не следва да действа 
като служба по заетостта.

Or. en

Изменение 10
Предложение за регламент
Съображение 12 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Целевите схеми за мобилност 
следва да подкрепят единствено 
дейности по наемане на персонал, 
които водят до висококачествена 
заетост, като осигуряват адекватно 
и достойно заплащане и условия на 
труд въз основа на колективни 
трудови договори или минималните 
възнаграждения. Дейностите на 
EURES като консултиране и 
информиране на търсещите работа, 
както и проектите, които имат 
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съществено значение, като например 
трансграничните партньорства на 
EURES, следва да бъдат 
допълнително усъвършенствани. 
Освен това следва да се отдели 
специално внимание на евентуалното 
отрицателно въздействие на 
целевата географска мобилност по 
отношение на квалифицираните 
работници, проблем, известен като 
„изтичане на мозъци“.

Or. en

Изменение 11
Предложение за регламент
Съображение 12 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) В много гранични региони 
трансграничните партньорства на 
EURES играят важна роля в 
разработването на истински 
европейски пазар на труда. Всяко 
трансгранично партньорство на 
EURES включва най-малко две 
държави членки или една държава 
членка и друга участваща държава, и 
вследствие на това има ясно 
хоризонтално естество и добавена 
стойност на равнището на Съюза. 
Ето защо следва да продължи 
подкрепата за трансграничните 
партньорства на EURES посредством 
хоризонтални дейности на Съюза, 
които могат да бъдат допълнени от 
национални ресурси или от ЕСФ.

Or. en

Изменение 12
Предложение за регламент
Съображение 12 в (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12в) Оценката на дейностите на 
EURES следва да взема предвид 
качествени и количествени критерии. 
Ето защо Комисията, държавите 
членки и социалните партньори 
следва да разработят общи 
показатели за оценка на качеството 
на заетостта и условията на труд по 
отношение на работни места, 
свързани с EURES. Тъй като изходящи 
назначения в една държава членка 
означава входящи назначения в друга, 
в зависимост от постоянно 
променящото се положение на пазара 
на труда и свързаните с това модели 
на мобилност, оценката следва да се 
съсредоточи не само върху входящи 
или изходящи назначения в 
отделните държави, а най-вече върху 
обобщените данни на нивото на 
Съюза. Освен това консултирането не 
води непременно до измерима 
мобилност или назначаване на 
работа.

Or. en

Изменение 13
Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните, жените и 
уязвимите лица, които желаят да 
създадат или да развият 
микропредприятие, включително като 
самостоятелно заети лица, но нямат 
достъп до кредитиране. Като първа 
стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.

Or. en

Изменение 14
Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Хора, които искат да започнат 
или развиват микропредприятие, 
следва да могат да се възползват от 
програми за обучение и 
наставничество, придружаващи 
подкрепата под формата на 
микрофинансиране.

Or. en

Изменение 15
Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Социалните предприятия са 
крайъгълен камък на европейската 
плуралистична социална пазарна 
икономика. Те могат да бъдат водеща 
сила на социалната промяна, като 
предлагат иновационни решения и по 
този начин дават ценен принос за 
постигането на целите на стратегия 
„Европа 2020“. С програмата следва да 

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

се подобри достъпът на социалните 
предприятия до финансиране и по този 
начин да се допринесе за подетата от 
Комисията инициатива за социално 
предприемачество11.

Or. en

Изменение 16
Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 17
Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Съгласно член 3, параграф 3 от 
ДЕС и член 8 от ДФЕС, програмата 
следва да насърчава равенството 
между мъжете и жените във всички 
дейности в нейните рамки чрез 
интегриране на принципа за 
равенството между мъжете и 
жените и, когато е приложимо, 
специфични действия за насърчаване 
на заетостта и социалното 
приобщаване на жените. Съгласно 
член 10 от ДФЕС програмата следва да 
се подпомага интегрирането на целите
за недопускане на дискриминация във 
всички дейности в нейните рамки. 
Необходими са редовно наблюдение и 
оценяване с цел преценка на начина, по 
който равенството между половете и 
недопускането на дискриминация са 
включени в дейностите на програмата.

Or. en

Изменение 18
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Програмата на Общността за 
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трудова заетост и социална 
солидарност - „Прогрес“ (програма 
„Прогрес“), включва раздели за 
„недопускане на дискриминация и 
насърчаване на разнообразието“ и 
„равенство между половете“, които
трябва да бъдат продължени и 
доразвити по програма ,,Права и 
гражданство“. Освен това, 
междинната оценка на програма 
„Прогрес“ подчерта нуждата от 
повече усилия и нови инициативи по 
отношение на равенството и борбата 
с дискриминацията. Следователно 
поддържането на високо внимание 
върху тези въпроси във всички 
съответни инициативи и действия, 
обхванати от програмата, има 
изключително значение. Равенството 
и борбата с дискриминацията са не 
само правни въпроси, но 
представляват основни 
предизвикателства за обществото.

Or. en

Изменение 19
Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Съгласно член 9 от ДФ ЕС и 
целите на стратегия „Европа 2020“
програмата следва да даде принос за 
осигуряването на висока степен на 
висококачествена заетост, с 
осигуряването на адекватна социална 
закрила и с борбата срещу бедността и 
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адекватна социална закрила и с борбата 
срещу социалното изключване.

социалното изключване.

Or. en

Изменение 20
Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19а) Програмата следва да допълва 
други програми на Съюза, като 
същевременно се признава, че всеки 
инструмент следва да работи в 
съответствие с присъщите му
специфични процедури. Съответно 
едни и същи допустими разходи не 
следва да получават двойно 
финансиране. С цел да се постигне 
добавена стойност и съществено 
въздействие от финансирането от 
Съюза следва да се установи тясно 
взаимодействие между програмата, 
други програми на Съюза и 
структурните фондове, особено ЕСФ.

Or. en

Изменение 21
Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) За да се осигури по-ефикасна 
комуникация с широката общественост 
и по-полезно взаимодействие между 
комуникационните мероприятия, 
предприети по инициатива на 
Комисията, ресурсите, разпределени за 
информационни и комуникационни 
дейности съгласно настоящия 
регламент, следва също така да 

(20) За да се осигури по-ефикасна 
комуникация с широката общественост 
и по-полезно взаимодействие между 
комуникационните мероприятия, 
предприети по инициатива на 
Комисията, ресурсите, разпределени за 
информационни и комуникационни 
дейности съгласно настоящия 
регламент, следва също така да 
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допринасят за институционалната 
комуникация във връзка с
политическите приоритети на 
Европейския съюз, дотолкова, 
доколкото те са свързани с общите цели 
на настоящия регламент.

допринасят за предоставянето на 
информация относно политическите 
приоритети на Европейския съюз, 
дотолкова, доколкото те са свързани с 
общите цели на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 22
Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Програмата следва да бъде 
контролирана, оценявана и 
коригирана или изменена по 
целесъобразност.

Or. en

Изменение 23
Предложение за регламент
Съображение 23 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23a) За да се гарантира подходящ 
отговор на изменените нужди и 
съответните политически 
приоритети, за целия срок на 
действие на програмата, на 
Комисията следва да бъде делегирано 
правомощие да приема актове в 
съответствие с член 290 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз, по отношение на 
разпределянето на средства за осите 
на програмата, като се използва 5%-
ния резерв, както и за отделните 
раздели в рамките на осите на 
годишна основа. Особено важно е 
Комисията да провежда 
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необходимите консултации по време 
на подготвителната си работа, в т.ч. 
на експертно равнище. При 
подготвянето и съставянето на 
делегирани актове Комисията следва 
да осигури едновременното, 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и 
Съвета.

Or. en

Изменение 24
Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 25
Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Изпълнителните правомощия, 
свързани с действия по ос „Прогрес“ 
на програмата, следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 

(25) На Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни
правомощия с оглед осигуряването на 
еднакви условия за прилагане на 
настоящия регламент. Тези 
правомощия следва да бъдат 
упражнявани в съответствие с 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
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на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията,

16 февруари 2011 г. за установяване на 
общите правила и принципи относно 
реда и условията за контрол от страна 
на държавите членки върху 
упражняването на изпълнителните 
правомощия от страна на Комисията.

Or. en

Изменение 26
Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 

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

2020“, на нейните водещи цели, 
инициативи и интегрирани насоки, 
като предоставя финансова подкрепа за 
целите на Европейския съюз за 
насърчаване на висока степен на 
висококачествена заетост, осигуряване 
на адекватна и достойна социална 
закрила, борба срещу социалното 
изключване и бедността и подобряване 
на условията на труд.

Or. en

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 29
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(га) „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 се основават на 
факти и подобряват качеството на 
живот и работа. 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 30
Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) „Социална политика на 
експериментиране “ означава полеви 
изпитания на социални иновации на 
проектна основа с цел събиране на 
доказателства за тяхната 
ефективност и осъществимост, като 
подобни проекти са ограничени във 
времето и включват разнообразни 
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участници от всякаква величина. 
Резултатите от експериментите 
спомагат да се определи дали и при 
какви условия социалните иновации 
могат да бъдат приложени в по-
широк мащаб. Социалната политика 
на експериментиране има за цел 
подобряването на живота на 
бенефициерите посредством 
персонализирани услуги или продукти. 
Тя изисква дългосрочно и устойчиво 
финансиране на пилотни проекти, 
наблюдение и оценка, както и пряко 
участие на заинтересованите страни 
и бенефициерите.

Or. en

Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката на Съюза в областта на 
заетостта, условията на труд,
социалната закрила и социалното 
приобщаване и борбата срещу 
бедността, както и 
законодателството в тези области и 
се насърчават основаните на факти 
формулиране на политики и социален 
напредък в партньорство със 
социалните партньори и в 
сътрудничество с организациите на 
гражданското общество и обществени 
органи;

Or. en
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Изменение 32
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) ос „EURES“, по която се подпомагат 
дейностите, осъществявани от мрежата 
EURES, заедно със социалните 
партньори и други заинтересовани 
страни, за развиването на обмен и 
разпространяване на информация и 
други форми на сътрудничество, като 
например трансгранични 
партньорства, както и индивидуални 
консултации и информация за 
търсещите работа, мобилните 
работници и работодателите, с оглед 
насърчаване на доброволната 
географска мобилност на работниците
на справедлива основа и принос към 
високо равнище на висококачествена 
заетост;

Or. en

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът и се повишава 
наличието на финансиране за 
потенциалните предприемачи, 
особено за безработните, социално 
изключените и уязвими хора, както и 
за съществуващите 
микропредприятия и за социалните 
предприятия.

Or. en
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Изменение 34
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Общите разпоредби, установени в 
членове 1–14, и делегираните и 
изпълнителните правомощия и 
заключителни разпоредби, установени 
в членове 26а до 29, когато е 
уместно,се прилагат за трите оси, 
посочени в букви а), б) и в) от параграф 
1, като за всяка една от тях се прилагат 
и специфични разпоредби.

Or. en

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) засилване на ангажираността към 
целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалната закрила и 
социалното приобщаване, борбата с 
срещу бедността и подобряването на
условията на труд сред основните 
създатели на политиките на Съюза и на 
националните политики, социалните 
партньори, както и сред 
организациите на гражданското 
общество и публичните органи, за да 
се постигнат социалните цели на 
стратегия „Европа 2020“ и конкретни 
и координирани действия както на 
равнището на Съюза, така и на това на 
държавите членки;

Or. en
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Изменение 36
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 37
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) насърчаване на доброволната 
географска мобилност на справедлива 
основа на работниците и увеличаване на 
възможностите за работа чрез 
изграждане на отворени, общодостъпни 
и висококачествени пазари на труда в 
Съюза;

Or. en

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за безработни, социално изключени и 
уязвими хора, които желаят да 
започнат микропредприятие, както и 
за съществуващи микропредприятия,
и чрез осигуряване на по-голям достъп 
до финансиране за социалните 
предприятия.

Or. en

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) борба с бедността и социалното 
изключване чрез подпомагане на 
дейностите на социалните 
партньори, неправителствените 
организации, социалните 
предприятия и държавни органи с 
особен акцент върху социалните 
иновации и социалната политика на 
експериментиране;

Or. en

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) подобряване на познаването и 
разбирането на положението, 
преобладаващо в държавите членки и 
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в други страни участнички, чрез 
анализ, оценка и внимателно 
наблюдение на политиката.

Or. en

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При постигането на посочените цели 
програмата се стреми да:

2. При постигането на посочените цели 
програмата:

Or. en

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) насърчава равенството между жените 
и мъжете чрез интегриране на 
принципа за равенството между 
половете, чрез прилагане на 
положителни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и чрез борба с
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) насърчава висока степен на 
висококачествена заетост, с 
осигуряване на адекватна и достойна 
социална закрила и с борбата срещу 
бедността и социалното изключване

Or. en

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Принцип на партньорство

За да се гарантира, че програмата 
отговаря на потребностите и 
изискванията на бенефициерите, 
както и за да се насърчи доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалната иновация, Комисията и 
държавите членки прилагат 
принципа на партньорство през целия 
жизнен цикъл на програмата. За тази 
цел Комисията и държавите членки 
гарантират, че социалните 
партньори и организациите на 
гражданското общество, които са 
пряко или косвено свързани с 
изпълнението на дейностите по 
програмата, биват редовно 
консултирани и включвани във 
вземането на решения относно 
разработването, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмата и нейните оси.
За ефективното прилагане на 
принципа на партньорство, както и 
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на дейностите за изграждане на 
капацитет и компетентности на 
социалните партньори и на 
организациите на гражданското 
общество, които са пряко или косвено 
свързани с изпълнението на 
дейностите на програмата, се 
заделят достатъчни по размер 
финансови ресурси.

Or. en

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Финансовите кредити за 
изпълнението на програмата за периода 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г. възлизат на [1 006,10]милиона 
евро.

Or. en

Обосновка

Общия финансов пакет бе увеличен с 5%, в съответствие с резолюцията на 
Европейския парламент от 8 юни 2011 г. относно инвестиране в бъдещето: нова 
многогодишна финансова рамка (МФР) за конкурентоспособна, устойчива и 
приобщаваща Европа (доклад на специалната комисия по политическите 
предизвикателства и бюджетните средства за устойчив Европейски съюз след 2013 г. 
(SURE). Въпреки това, финансовият пакет следва да се счита за ориентировъчен, а за 
окончателен – след като бъде постигнато споразумение за МФР.

Изменение 46
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 

a) 56% за ос „Прогрес“, от които най-
малко 50% се отпускат за социална 
закрила, социално приобщаване, за 
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метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед 
тяхното по-широко използване;

намаляване и предотвратяване на 
бедността, и най-малко 10% за борба 
с безработицата сред младежта; най-
малко 25% от бюджета за тази ос се 
отпускат за насърчаване на 
социалното експериментиране; 
осигурява се финансиране за малки, 
средни и големи проекти в еднаква 
степен.

Or. en

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) 15 % за ос „EURES“; б) 19% за ос „EURES“, от които поне 
40% се разпределят за целенасочени 
схеми за мобилност, поне 20% за 
трансгранични партньорства, и най-
малко 15% за обучение и 
квалификация на персонала на 
EURES;

Or. en

Изменение 48
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1– буква в) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) 20 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“, от които 
поне 45% се разпределят за 
микрофинансиране и поне 45% за 
социално предприемачество.

Or. en
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Изменение 49
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Останалите 5 % се разпределят между 
осите ежегодно в съответствие с 
приоритетите на политиката, 
установени съвместно от 
Европейския парламент и Съвета по 
предложение на Комисията.

Or. en

Изменение 50
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В съответствие с член 26а, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове по отношение на 
разпределението на средства за оси, 
като се използва 5%-овия резерв, и за 
отделните раздели в рамките на 
осите на годишна основа, като 
надлежно се вземат предвид 
политическите приоритети в 
обхванатите от програмата 
области.

Or. en

Изменение 51
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да използва 
бюджетните кредити, посочени в 

3. Най-много 2% от финансовия 
пакет, посочен в параграф 1, се 
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параграф 1, за финансиране на
техническа и/или административна 
помощ, и по-специално свързана с 
одитиране, възлагане на преводи на 
външни изпълнители, заседания на 
експерти и информационни и 
комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

разпределят за изпълнението на 
програмата за покриване, например, 
на разходи за техническа и/или 
административна помощ, превод, 
процедури по възлагане, експертни
заседания и комуникация, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

Or. en

Изменение 52
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) събиране на данни и статистики, 
като се вземат предвид както 
качествените, така и 
количествените критерии, както и 
разработване на общи методологии, 
класификации, индикатори и целеви 
показатели;

Or. en

Изменение 53
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проучвания, изследвания, анализи и 
доклади, включително чрез 
финансирането на мрежи от експерти;

б) проучвания, изследвания, анализи и 
доклади, включително чрез 
финансирането на мрежи и изграждане 
на експертен опит по тематичните 
приоритети;

Or. en
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Изменение 54
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценявания и оценки на 
въздействието;

в) качествени и количествени
оценявания и оценки на въздействието, 
в това число действия, необходими за 
превръщане на добрите практики и 
експериментиране в обикновена 
социална политика;

Or. en

Изменение 55
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Мониторинг на напредъка на 
държавите членки и на другите 
участващи страни относно 
ключовите приоритети в сферите на 
заетостта, социалната закрила и 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността в съответствие с целите 
на стратегията „ Европа 2020 “, 
както и подобряване на условията на 
труд;

Or. en

Изменение 56
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) подготовка и прилагане на 
социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 

д) подготовка и прилагане на
социалната политика на
експериментиране като метод за 
изпитване и оценяване на иновационни 
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по-широко използване; решения с оглед тяхното по-широко 
използване;

Or. en

Изменение 57
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) Концентриран и стратегически 
обмен и разпространение на добри 
практики, иновационни подходи и опит, 
партньорски оценки, бенчмаркинг и 
взаимно обучение на европейско 
равнище сред отговорните фактори 
на политиката и другите 
заинтересовани страни, с цел 
укрепване на знанията и постигане на 
напредък в посока на целите на 
Европейския съюз по отношение на 
насърчаването на високо равнище на 
качествена заетост, гарантираща 
адекватна и достойна социална 
закрила, на борбата срещу 
социалното изключване и бедността 
и подобряването на условията на 
труд;

Or. en

Изменение 58
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en
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Изменение 59
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 2 – буква е a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) Подкрепа за активното участие 
на всички заинтересовани участници 
в последващите действия по вече 
съгласувани приоритети на Съюза, 
като например активно приобщаване, 
борба с бездомничеството и 
изключването в областта на 
жилищното настаняване, детска 
бедност, енергийна бедност и бедност 
сред мигрантите и етническите 
малцинства.

Or. en

Изменение 60
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 61
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Изграждане на капацитет за 
организациите на социалните 
партньори;

Or. en

Изменение 62
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Изграждане на капацитет и 
оперативни разходи на 
трансграничните партньорства на 
EURES;

Or. en

Изменение 63
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 64
Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 – буква д
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) финансиране на центрове за 
наблюдение на европейско равнище;

д) финансиране на между регионални и 
трансгранични центрове за 
наблюдение на европейско равнище, 
включително по ключови тематични 
приоритети;

Or. en

Изменение 65
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза на справедлива основа:

a) Информиране и предоставяне на 
съвети на търсещите работа, 
мобилните работници и 
работодатели;
б) Разработване на многоезична 
цифрова платформа за сравняване на 
предложенията и заявленията за 
работа и на целеви схеми за 
мобилност за заемане на свободни 
работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
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младите хора.

Or. en

Изменение 66
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 67
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Програмата 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 
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тясно взаимодействие между 
програмата, други програми на Съюза 
и структурните фондове, по-
специално ЕСФ.

Or. en

Изменение 68
Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Дейностите са съвместими с 
други действия на Съюза и ги 
допълват в области като социалния 
диалог, правосъдието и основните 
права, борбата с дискриминацията, 
равенството между половете, 
образованието, професионалното 
обучение и политиката за младежта, 
научните изследвания и иновациите, 
предприемачеството, 
здравеопазването, разширяването и 
външните отношения, както и 
общата икономическа политика.

Or. en

Изменение 69
Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява всички 
необходими връзки с комитетите, 
които се занимават с политики, 
инструменти и действия от значение 
за програмата, с цел да гарантира, че 
комитетите са информирани редовно и 
по целесъобразност за напредъка при 
изпълнението на програмата.

Комисията установява необходимите 
връзки с Комитета по заетостта, 
Комитета за социална закрила, 
Консултативния комитет за 
здравословни и безопасни условия на 
труд и Консултативния комитет за 
свободното движение на работници, с 
цел да гарантира, че комитетите са 
консултирани и информирани редовно 
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и по целесъобразност за напредъка при 
изпълнението на програмата.

Комисията информира и други 
комитети, които се занимават с 
политики, инструменти и действия 
от значение за програмата.
По целесъобразност Комисията 
установява редовно и структурирано 
сътрудничество между 
стратегическия консултативен 
съвет, посочен в член 26г, комитета, 
посочен в член 26е, и комитетите за 
мониторинг, създадени за други 
съответни политики, инструменти и 
действия.

Or. en

Изменение 70
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията и държавите членки 
гарантират, че свързаните с 
програмата информационни и 
комуникационни дейности 
увеличават видимостта на осите на 
програмата – „Прогрес“, EURES и 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, и запознават 
гражданите с тях по по-добър начин.

Or. en

Изменение 71
Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комуникационните дейности също 2. Комуникационните дейности също 
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допринасят за институционалната 
комуникация във връзка с
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент.

предоставят информация относно 
политическите приоритети на 
Европейския съюз, доколкото те са 
свързани с общите цели на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 72
Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, Комисията изготвя 
количествени и качествени годишни 
доклади за наблюдение и ги изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета. За 
сведение докладите се предават също 
така на Европейския икономически и 
социален комитет и на Комитета на 
регионите. Годишните доклади за 
наблюдение обхващат резултатите от 
програмата и съдържат информация 
за въздействието и устойчивостта 
на нейните оси, включително, по 
целесъобразност, общия брой на 
подпомогнатите хора, хората, на 
които им е намерена работа, и/или 
все още работещите хора, както и 
микропредприятията и социалните 
предприятия, които продължават да 
осъществяват дейност в края на 
периода на подпомагането, а също 
така и информация относно 
съвместимостта с други финансови 
инструменти на Съюза, по-специално 
ЕСФ. Годишните доклади за 
наблюдение обхващат и степента, в 
която въпросите за равенството между 
половете и борбата с дискриминацията, 
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включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати в дейностите 
по програмата.

Or. en

Изменение 73
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Ако оценка, извършена в 
съответствие с член 19 от Решение 
№ 1672/2006/EО или член 9 от 
Решение № 283/2010/ЕС, или 
оценката, посочена в параграф 1 на 
настоящия член, разкрие сериозни 
недостатъци на програмата, 
Комисията разглежда възможността 
за представяне на предложение на 
Европейския парламент и на Съвета, 
включително подходящи изменения 
към програмата.

Or. en

Изменение 74
Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Преди да представи предложение 
за продължаване на програмата след 
2020 г., Комисията представя на 
Европейския парламент, Съвета, 
Европейския икономически и социален 
комитет и Комитета на регионите 
оценка от концептуална гледна точка 
на силните и слабите страни на 
програмата през периода 2014–2020 г.

Or. en
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Изменение 75
Предложение за регламент
Дял ІІ

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични разпоредби Специфични за осите на програмата 
разпоредби

Or. en

Изменение 76
Предложение за регламент
Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14 а
Тематични раздели

Оста „Прогрес” включва следните 
тематични раздели:
a) трудова заетост;
б) социална закрила, социално 
приобщаване и намаляване и 
предотвратяване на бедността;
в) условия на труд;
г) експериментиране в областта на 
социалната политика, като 
междусекторен раздел.

Or. en

Изменение 77
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 

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

аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката на Съюза в сферата на 
заетостта, условията на труд,
социалната закрила, социалното 
приобщаване и борбата с бедността, 
както и законодателството в тези 
области се основават на надеждни 
данни и отговарят на потребностите на 
хората, социалните 
предизвикателства и социалните 
условия в отделните държави членки и в 
останалите участващи държави;

Or. en

Изменение 78
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 79
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) предоставяне на финансова подкрепа 
за създателите на политиките, за да 
могат да се направят изпитвания на 
реформите на социалната политика и на 
политиката по отношение на пазара на 
труда, ако е необходимо, за да се 
гарантира подходяща и достойна 
социална закрила, социално 
приобщаване, намаляване на 
бедността, високо равнище на 
висококачествена трудова заетост и 
по-добри условия на труд, изграждане 
на капацитета на основните действащи 
лица за проектиране и осъществяване на 
експериментирането в областта на 
социалната политика и предоставяне 
на достъп до съответните знания и 
експертен опит;

Or. en

Изменение 80
Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 81
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 82
Предложение за регламент
Член 16 —параграф 2 — буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) неправителствените организации, и 
по-специално организираните на 
равнището на Съюза;

д) неправителствените организации на 
всички политически нива;

Or. en

Изменение 83
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. С цел изпълнение на програмата 
Комисията установява 
сътрудничество с Европейската 
фондация за обучение, Европейския 
център за развитие на 
професионалното обучение, 
Европейската агенция за безопасност 
и здраве при работа и Европейската 
фондация за подобряване на 
условията на живот и труд.
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Or. en

Изменение 84
Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да си сътрудничи с 
международни организации, и по-
специално със Съвета на Европа, ОИСР, 
ILO и Световната банка.

3. Комисията може да си сътрудничи с 
международни организации, и по-
специално със Съвета на Европа, ОИСР, 
ILO и други органи на ООН, както и 
със Световната банка.

Or. en

Изменение 85
Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 17 заличава се
Изпълнителни правомощия, 
предоставени на Комисията
1. Мерките, свързани със следното и 
необходими за изпълнението на ос 
„Прогрес“, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 18, 
параграф 3:
a) многогодишните работни планове, 
в които се установяват 
приоритетите на политиките и на 
финансирането в средносрочен план;
б) годишните работни планове, 
включително критериите за подбор 
на бенефициери при покани за 
представяне на предложения.
2. Всички други мерки, необходими за 
изпълнението на ос „Прогрес“, се 
приемат в съответствие с 
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процедурата по консултиране, 
посочена в член 18, параграф 2.

Or. en

(Вж. изменението на член 26д)

Изменение 86
Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 18 заличава се
Комитет
1. Комисията се подпомага от 
комитет. Този комитет е комитет 
по смисъла на Регламент (ЕС) 
№ 182/2011.
2. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 4 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.
3. При позоваване на настоящия 
параграф се прилага член 5 от 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

Or. en

(Вж. изменението на член 26е)

Изменение 87
Предложение за регламент
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Преходни мерки
Действията, които са започнали 
преди 1 януари 2014 г. на основание 
Решение № 1672/2006/ЕО (раздели 1, 2 
и 3, посочени в член 3 от него), 
остават предмет на посоченото 
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решение. По отношение на 
посочените действия комитетът по 
член 13 от посоченото решение се 
заменя с комитета, предвиден в член 
18 от настоящия регламент.

Or. en

(Вж. изменението на член 26ж)

Изменение 88
Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19a
Тематични раздели

Оста EURES включва следните 
тематични раздели:
a) информационни услуги, 
консултиране и услуги, свързани с 
намиране на работа, за мобилни 
работници и работодатели;
б) целеви схеми за мобилност;
в) транснационално, секторно и 
трансгранично сътрудничество;
г) извършване на оценка на 
дейностите и назначенията, като 
междусекторен раздел.

Or. en

Изменение 89
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 

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

заявления за работа и всички свързани 
въпроси, като условия на живот и 
труд, включително действащото 
законодателство в социалната 
област, трудово законодателство и 
колективни трудови договори, а също 
така и на възможностите за 
придобиване на нови умения, както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, както и чрез 
предоставянето на индивидуални 
консултации;

Or. en

Изменение 90
Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 91
Предложение за регламент
Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20a
Конкретни дейности

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

Or. en

Изменение 92
Предложение за регламент
Член 20 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20б
Целеви схеми за мобилност

1. Целеви схеми за мобилност могат 
да се създават за конкретни групи 
работници, определени сектори, 
професии, държави или група 
държави, когато се констатира явна 
икономическа необходимост и 
набирането на работници на 
равнището на Съюза би могло да 
осигури добавена стойност, например 
в областта на свободните работни 
места, за които е трудно да се 
намерят работници, и свободните 
работни места в конкретни пазарни 
ниши, по отношение на които са 
установени затруднения във връзка с 
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намирането на работници за тях. По 
отношение на схемите се провеждат 
редовни консултации с 
Консултативния комитет за 
свободното движение на работници.
2. Целевите схеми за мобилност се 
основават на принципа на 
„справедливата мобилност” при 
пълно спазване на приложимите 
трудови стандарти и законови 
изисквания. Съобразно с това схемите 
гарантират назначаване на 
висококачествени работни места, с 
адекватно и достойно заплащане и 
условия на труд, въз основа на 
колективни трудови договори и/или 
минимални трудови възнаграждения.
3. Изпълнителните организации, 
които предоставят услуги на лица, 
търсещи работа, и на работодатели в 
рамките на целеви схеми за 
мобилност, се подбират чрез 
публични покани за представяне на 
предложения, като службите по 
заетостта могат да подават 
заявления за участие, при условие че 
са поели ангажимент за прилагане на 
принципа на справедливата 
мобилност.
4. Въз основа на разпоредбите на член 
11, параграф 2, поканата за 
представяне на предложения 
определя вида на предлаганите по 
целевите схеми за мобилност мерки 
за подпомагане, като включва 
ограничена финансова помощ за 
лицата, търсещи работа, и 
работодателите, съпътстваща 
предоставяните по целевите схеми за 
мобилност услуги.
5. Финансовите стимули за 
работодателите се използват за 
мерки за интегриране и придобиване 
на квалификация по отношение на 
наетия на работа нов работник, 
докато финансовите стимули за 
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назначените на работа лица се 
използват за разходи, свързани с 
преходния период, като пътни 
разноски и разходи за квартира и 
езикови курсове.
6. Комисията гарантира сериозна 
координация на целевите схеми за 
мобилност и пълно спазване на 
приложимото трудово 
законодателство и приложимите 
трудови стандарти.

Or. en

Изменение 93
Предложение за регламент
Член 20 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20в
Контрол над „изтичането на мозъци”
За да се засекат и предотвратят 
отрицателните последици от 
географската мобилност за отделни 
държави членки или специфични 
икономически отрасли, Комисията 
извършва редовен мониторинг на 
моделите за мобилност, особено по 
отношение на квалифицираните 
работници. В случай че се 
констатират смущения на пазара на 
труда, Комисията разглежда 
възможността за представяне на 
предложения на Европейския 
парламент и на Съвета с цел 
противодействие на подобен развой 
на събитията.

Or. en
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Изменение 94
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Ос „EURES“ е отворена за всички 
публични и частни органи, участници 
и институции, определени от държава 
членка или от Комисията, които 
отговарят на условията за участие в 
мрежата EURES, както е посочено в 
Решение 2003/8/ЕО на Комисията19. 
Тези органи включват по-специално:

2. Ос „EURES“ е отворена за всички 
органи, участници и институции, 
определени от държава членка или от 
Комисията, които отговарят на 
условията за участие в мрежата EURES, 
както е посочено в Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията19. Тези органи включват 
по-специално:

Or. en

Изменение 95
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 96
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организации на социалните 
партньори и други заинтересовани 
лица.

в) организации на социалните 
партньори;

Or. en

Изменение 97
Предложение за регламент
Член 21 - параграф 2 – буква в а) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) регионалните и местните органи, 
организациите на социалните 
партньори и местните организации, 
участващи в трансгранични 
партньорства.

Or. en

Изменение 98
Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията въвежда система за 
акредитация и наблюдение с цел да се 
гарантира, че всички участници 
спазват принципите на EURES като 
цяло и в частност принципа на 
справедлива мобилност.

Or. en

Изменение 99
Предложение за регламент
Член 21 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 21а
Тематични раздели

Оста „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“ включва следните 
тематични раздели:
a) микрофинансиране за уязвими групи 
и за микропредприятия;
б) социално предприемачество.

Or. en
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Изменение 100
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) микропредприятия, особено в 
социалната икономика, както и 
такива, в които работят уязвими лица, 
които са в неравностойно положение 
по отношение на пазара на труда; 

Or. en

Изменение 101
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Подпомагане на създаването и 
развитието на микропредприятия, 
които се възползват от 
микрофинансирането, по-специално 
чрез предлагане на съпътстващи 
програми за наставничество и 
обучение.

Or. en

Изменение 102
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – точка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Подпомагане на развитието на пазара 
на социалните инвестиции и 
улесняване на достъпа до 
финансиране за социални предприятия 
чрез предоставяне на собствен 
капитал, частично собствен 
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капитал, кредитни инструменти и 
безвъзмездни средства в размер до 
[EUR 500 000] на социални 
предприятия, чийто годишен оборот 
не надхвърля 50 милиона евро или 
чиято обща сума на годишен баланс, 
която не надхвърля 43 милиона евро и 
които не са дружества за колективно 
инвестиране.

Or. en

Изменение 103
Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При постигането на целите, 
поставени в настоящия член, 
Комисията се грижи за осигуряване 
на приноса на микрофинансирането и 
на подкрепата на социалното 
предприемачество за постигане на 
високо равнище на качествена 
заетост и добри условия на труд.

Or. en

Изменение 104
Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се гарантира допълване, 
посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на 
политиката на сближаване и на 
национално равнище. Тези действия 
имат за цел да стимулират 
отпускането на гаранции, насрещни 
гаранции, собствен капитал и дългово 



PR\894606BG.doc 63/77 PE483.795v01-00

BG

финансиране.

Or. en

Изменение 105
Предложение за регламент
Член 23 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 106
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) микрофинансиране за физически лица 
и за микропредприятия;

a) микрофинансиране за физически лица 
и за микропредприятия; и/или

Or. en

Изменение 107
Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Комисията осигурява 
достъпността на оста за 
разнообразни публични и частни 
органи в държавите членки, без 
дискриминация.
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Or. en

Изменение 108
Предложение за регламент
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Освен в случай на провеждане на 
съвместни действия, финансовите 
кредити, отпуснати за ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, покриват пълния 
размер на разходите за действията, 
изпълнени чрез финансови 
инструменти, включително задължения 
за плащане към финансови посредници 
като например загуби от гаранции, 
такси за управлението за 
международните финансови
институции, които управляват 
участието на Съюза, и всички други 
допустими разходи.

Освен в случай на провеждане на 
съвместни действия, финансовите 
кредити, отпуснати за ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, покриват пълния 
размер на разходите за действията, 
изпълнени чрез финансови 
инструменти, включително задължения 
за плащане към финансови посредници 
като например загуби от гаранции, 
такси за управлението за финансовите
институции, които управляват 
участието на Съюза, и всички други 
допустими разходи.

Or. en

Изменение 109
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За да приложи инструментите и 
безвъзмездните средства, посочени в 
член 6, параграф 5, Комисията може да 
сключва споразумения със субектите, 
изброени в член 55, параграф 1, буква 
б), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) 
№ XXX/2012 [новият финансов 
регламент] относно финансовите 
правила, приложими за годишния 
бюджет на Съюза, и по-специално с 
Европейската инвестиционна банка и 
Европейския инвестиционен фонд. 

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

Посочените споразумения съдържат 
подробни разпоредби за изпълнението 
на задачите, възложени на финансовите 
институции, включително разпоредби, 
определящи необходимостта да се 
гарантира допълняемост и координация 
със съществуващите финансови 
инструменти на Съюза и с 
националните финансови инструменти и 
ресурсите да се разпределят 
балансирано между държавите-членки и 
останалите участващи държави. 
Финансовите инструменти като 
гаранции и насрещни гаранции, 
капиталови или дългови инструменти, 
могат да се предоставят от фонд, 
който може да бъде съфинансиран от 
финансови институции или чрез 
пряко преобразуване на средствата на 
програмата във финансови 
инструменти, като например 
гаранции.

Or. en

Изменение 110
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Фондът предоставя собствен 
капитал на национални и регионални 
фондове и пряко финансиране на лица, 
микропредприятия и/или социални 
предприятия. Гаранциите 
допринасят за намаляване на риска 
при предоставяне на собствен 
капитал и заеми на лица, 
микропредприятия и/или социални 
предприятия на национално и 
регионално равнище.

Or. en
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Изменение 111
Предложение за регламент
Член 25 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 112
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Споразуменията, посочени в параграф 
1 от настоящия член, предвиждат 
задължение за международните 
финансови институции да реинвестират 
ресурсите и постъпленията, 
включително дивидентите и 
възстановяванията на разходи, в 
действия, посочени в член 6, параграф 5, 
за срок от десет години от началната 
дата на програмата.

2. Споразуменията, посочени в параграф 
1 от настоящия член, предвиждат 
задължение за финансовите
институции да реинвестират ресурсите 
и постъпленията, включително 
дивидентите и възстановяванията на 
разходи, в действия, посочени в член 6, 
параграф 5, за срок от десет години от 
началната дата на програмата.

Or. en

Изменение 113
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При изтичане на срока на действие на 
споразуменията, сключени с 
международните финансови
институции, или след изтичане на срока 
на инвестиране на специализирания 
инвестиционен механизъм, 
постъпленията и остатъка, дължими на 
Съюза, се изплащат към общия бюджет 
на Съюза.

4. При изтичане на срока на действие на 
споразуменията, сключени с 
финансовите институции, или след 
изтичане на срока на инвестиране на 
специализирания инвестиционен 
механизъм, постъпленията и остатъка, 
дължими на Съюза, се изплащат към 
общия бюджет на Съюза.

Or. en

Изменение 114
Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Международните финансови
институции и, когато е уместно, 
управителите на фондовете сключват 
писмени споразумения с публичните и 
частните органи, посочени в член 23. В 
посочените споразумения се 
установяват задълженията на 
обществените и частните субекти, 
предоставящи микрофинансиране, да 
използват ресурсите, които са налични 
по ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, в съответствие с 
целите, посочени в член 22, и да 
предоставят информация за изготвянето 
на годишните доклади, предвидени в 
член 26.

5. Финансовите институции и, когато е 
уместно, управителите на фондовете 
сключват писмени споразумения с 
публичните и частните органи, 
посочени в член 23. В посочените 
споразумения се установяват 
задълженията на обществените и 
частните субекти, предоставящи 
микрофинансиране, да използват 
ресурсите, които са налични по ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, в съответствие с 
целите, посочени в член 22, и да 
предоставят информация за изготвянето 
на годишните доклади, предвидени в 
член 26.

Or. en

Изменение 115
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 116
Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 117
Предложение за регламент
Заглавие II a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дял IIa
Делегирани и изпълнителни 
правомощия и заключителни 
разпоредби

Or. en

Изменение 118
Предложение за регламент
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Делегиране на правомощия на 

Комисията
На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 26б 
относно разпределянето на средства 
за осите на програмата, като се 
използва 5 %-ния резерв, както и за 
отделните раздели в рамките на 
осите на годишна основа съгласно 
член 5, параграф 2а.

Or. en

Изменение 119
Предложение за регламент
Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б
Упражняване на делегираните 
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правомощия
1. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с условията, 
посочени в настоящия член.
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 26а, се предоставя на 
Комисията за период от седем години 
от ….* и за срока на действие на 
програмата.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 26а, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратяват делегираните 
правомощия, посочени в него. То 
поражда действие в деня след 
публикуването на решението в 
Официален вестник на Европейския 
съюз или на по-късна, посочена в 
решението дата. То не оказва влияние 
върху валидността на вече 
действащите делегирани актове.
4. Непосредствено след приемането 
на делегиран акт, Комисията 
уведомява за него едновременно 
Европейския парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
26а, влиза в сила единствено ако нито 
Европейският парламент, нито 
Съветът не са представили 
възражения в срок от два месеца след 
уведомяването на Европейския 
парламент и Съвета за акта или ако 
преди изтичането на този срок и 
Европейският парламент, и Съветът 
са уведомили Комисията, че няма да 
представят възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.
* ОВ моля въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
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Or. en

Изменение 120
Предложение за регламент
Член 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26в
Изпълнение на програмата

За изпълнение на програмата 
Комисията приема многогодишни 
работни планове и годишни работни 
програми.
Многогодишните работни планове и 
годишните работни програми 
покриват и трите оси на програмата.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 121
Предложение за регламент
Член 26 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26г
Стратегически консултативен съвет
1. Комисията учредява стратегически 
консултативен съвет с цел 
предоставяне на консултации при 
управляване на прилагането на 
програмата, както и на 
наблюдението и оценката й.
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2. Стратегическият консултативен 
съвет се председателства от 
Комисията и е съставен от 
представители на държавите членки 
и други участващи държави, на 
синдикатите, организациите на 
работодателите и организациите на 
гражданското общество, 
организирани на равнището на Съюза, 
които са пряко или косвено свързани с 
изпълнението на дейностите по 
програмата.
3. Стратегическият консултативен 
съвет:
a) дава становището си относно 
многогодишните работни планове;
б) дава становището си относно 
годишните работни програми;
в) консултира Комисията по 
отношение на наблюдението и 
оценката на програмата, както е 
посочено съответно в членове 13 и 14.
4. Комисията може да консултира 
стратегическия консултативен 
съвет по въпроси, различни от тези, 
посочени в параграф 3.

Or. en

Изменение 122
Предложение за регламент
Член 26 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26д
Изпълнителни правомощия, 
предоставени на Комисията

1. Мерките, свързани със следното и 
необходими за изпълнението на 
програмата, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 26е, 
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параграф 3:
a) многогодишните работни планове;
б) годишните работни планове;
2. Всички други мерки, необходими за 
изпълнението на програмата, се 
приемат в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 16е, параграф 2.

Or. en

Изменение 123
Предложение за регламент
Член 26 e (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26е
Комитет

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

Or. en

Изменение 124
Предложение за регламент
Член 26 ж (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26ж
Преходни мерки
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Действията, посочени в членове 4, 5 и 
6 от Решение № 1672/2006/ЕО, които 
са започнали преди 1 януари 2014 г., 
остават предмет на посоченото
решение. По отношение на 
посочените действия Комисията се 
подпомага от комитета, посочен в 
член 26е от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 125
Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията извършва специфична 
крайна оценка на ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“ не по-късно от една 
година след изтичането на срока на 
действие на споразуменията с 
международните финансови
институции.

2. Комисията извършва специфична 
крайна оценка на ос 
„Микрофинансиране и социално 
предприемачество“ не по-късно от една 
година след изтичането на срока на 
действие на споразуменията с 
финансовите институции.

Or. en
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложената от Европейската комисия програма за социална промяна и социални 
иновации обединява в една нова програма три вече съществуващи програми –
„Прогрес“, EURES и Европейския механизъм за микрофинансиране.

Действащият понастоящем механизъм за финансиране „Прогрес“ подкрепя развитието 
и координирането на политиката на ЕС в областта на заетостта, социалната закрила и 
социалното приобщаване, условията на труд, борбата с дискриминацията и равенството 
между половете. „Прогрес“ финансира аналитични дейности, дейности в областта на 
взаимното обучение, повишаването на осведомеността и разпространението на 
информация, както и дейности в областта на предоставянето на субсидии за основните 
заинтересовани лица. 

EURES се съсредоточава върху трансграничната мобилност на работещите. Задачата на 
мрежата EURES е да предлага информация, консултантски и посреднически услуги 
(съгласуване на предложения за работа и търсене на работно място) за мобилни 
работници и работодатели, както и по принцип за всички граждани, които желаят да 
упражняват правото си на свободно движение. Особено в европейските гранични 
райони EURES изпълнява важна роля по отношение на посредничеството и 
подпомагането при решаването на всякакъв вид проблеми, които може да възникнат за 
работници и работодатели във връзка с трансграничната заетост.

Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ беше създаден през 2010 г. и облекчава 
достъпа до микрокредити, с оглед учредяване и насърчаване на микропредприятия. 
Механизмът не финансира самостоятелно микропредприятия, а дава възможност на 
избрани институции, които се занимават с микрокредитиране, да предоставят повече 
заеми.

С предложението си за обединяване на трите програми от 2014 г. нататък, 
Европейската комисия не се насочва към правилната цел. Вместо да осигури 
оптимизиране и по-голяма ефективност на трите отделни програми, обединяването им 
ще доведе до разводняване на целите и мерките. Не се извършва сливане на 
съдържанието на трите механизма. Въпреки че в част І са формулирани общи 
разпоредби, същевременно се правят препратки към три отделни подпрограми. 

Докладчикът споделя мнението, че обединяването на трите програми, освен че ще 
опрости административните процедури на Европейската комисия, няма да създаде 
пряка добавена стойност за европейските граждани. 

Изреждането на целите и съдържанието на трите подпрограми на пръв поглед създава 
впечатлението, че такива важни цели като насърчаването на високо равнище на заетост, 
осигуряването на подходяща социална закрила, борбата с бедността и социалното 
изключване, както и подобряването на условията на труд, не заемат централно място в 
тях.
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Освен това трябва да се отбележи, че на много места предложението на Комисията е 
изключително неясно, което дава на Европейската комисия значителна свобода на 
действие по отношение на прилагането и конкретното разработване на програмата. Ето 
защо за докладчика е изключително важно тези пропуски да бъдат запълнени. Трябва 
да бъде ясно за какво ще се използват финансовите средства в размер на почти 1 
милиард евро и какво ще бъде действието на програмите.

Докладчикът счита също така, че предложението за регламент за програмата трябва да 
се съобрази с редица специални проблеми, на които се обръща внимание по-долу.

1. Програма, която подкрепя политиката на заетост и социалната политика в 
държавите-членки, би следвало да има и подходящо наименование. Програма за 
социална промяна не постига тази цел, тъй като липсва насока. Социалната промяна 
като понятие не е с чисто положителна конотация, тъй като описва както положителни, 
така и негативни обществени промени. Ето защо целите за постигане на социален 
напредък и на заетост трябва да са отразени още в наименованието на програмата.

2. В предложението на Комисията се поставя акцент върху социалната иновация и 
социалното експериментиране. Комисията дори определя процентен дял в размер на 
17 % по подпрограма „Прогрес“ за финансиране на социалното експериментиране. Но 
нито за понятието социална иновация, нито за социално експериментиране не се 
предлага ясна дефиниция. Ето защо докладчикът предлага дефиниране на понятията 
социална иновация и социално експериментиране в програмата и установяване на ясна 
връзка с въпросите, свързани със заетостта, социалното приобщаване и борбата срещу 
бедността.

3. Една програма за подпомагане на политиката на заетост и на социалната политика 
трябва да обвързва социалните партньори и организациите на гражданското 
общество на всички равнища. По тази причина докладчикът призовава за твърдото 
прилагане на принципа на партньорство На европейско равнище докладчикът предлага 
въвеждането на стратегически консултативен съвет. Този консултативен съвет, 
съставен се от представители на Комисията, на държавите членки, социалните 
партньори и неправителствени организации, ще подкрепя Комисията при прилагането, 
мониторинга и оценката на програмата на равнището на ЕС.

4. Програмата е обезпечена със средства в размер на 958,10 милиона евро. В 
съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 8 юни 2011 г. за нова 
многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща 
Европа, докладчикът предлага увеличаване на общия бюджет с 5 %. В период на 
икономическа криза и натиск за консолидиране в европейските държави членки
социалните програми и програмите за заетост придобиват централно значение. 

За да се приспособи към новите рамкови условия разпределението на процентните 
дялове на трите подпрограми, докладчикът предлага незначително преразпределяне, 
както и конкретни приоритети.

Подпрограма „Прогрес“ следва и занапред да осигурява използването на най-голямата 
част на финансовите средства за областите социално приобщаване, социална 
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закрила и борба с бедността. Предвид на нарастващите проблеми на младите хора на 
пазара на труда и на все по-увеличаващата се безработица сред младежта, докладчикът 
предлага освен това най-малко 10 % да се използват за действия за борба с 
безработицата сред младежта. Докладчикът приветства факта, че Комисията е 
запазила процентен дял за социалното експериментиране и предлага увеличаването 
на този дял, за да се финансират конкретни проекти.

По отношение на подпрограма EURES би трябвало да се гарантира, че ще бъдат 
финансирани целеви схеми за мобилност, гранични партньорства, както и 
обучение и квалификация на персонала на EURES.

По отношение на подпрограма „Микрофинансиране и социално предприемачество“
трябва да се осигури подходящото финансиране и на двата инструмента. 
5. Подпрограма „Прогрес“ получава най-много финансови средства и следва да 
подпомага финансово осъществяването на целите на Европейския съюз в областите 
заетост и социални въпроси. Ето защо докладчикът предлага да се придаде по-голяма 
яснота на връзката с въпросите, свързани със заетостта, условията на труда, социалната 
закрила, социалното приобщаване и борбата срещу бедността.

6. По отношение на подпрограма EURES Комисията предлага значителни 
нововъведения. Докато финансирането на хоризонтални мерки попада в обсега на 
програмата, в бъдеще националните мерки по EURES следва да бъдат финансирани от 
Европейския социален фонд (ЕСФ). 

Докладчикът изразява съжаление по повод на факта, че в рамките на програмата 
Комисията не предвижда финансиране на трансграничните партньорства на EURES. 
Именно предоставянето на консултации на мобилни работници и работодатели в 
граничните региони придобива все повече централно значение във все по-сближаваща 
се Европа.

С оглед осигуряване на финансирането на трансграничните партньорства и след 2013 
година докладчикът предлага включването на трансграничните партньорства в обсега 
на финансиране EURES на програмата . По отношение на насочените към определени 
целеви групи програми за мобилност на Комисията, които представляват концепция за 
посредничество при намиране на работа в ЕС в съответствие с предлагането и 
търсенето, трябва да са валидни ясни правила за „справедлива мобилност“. 

7. И по отношение на подпрограма „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“ липсва конкретно определение. Докладчикът приветства 
предложеното от Комисията нововъведение, отнасящо се до предоставяне на 
финансови средства в бъдеще и на социални предприятия. Въпреки това трябва да 
съществуват ясни процедури и правила за предоставянето на финансови средства в 
сферата на социалното предприемачество. При предоставянето на микрокредити на 
членове на уязвими групи и микропредприятия трябва да се гарантира, че заявителите 
на микрокредита ще получават и необходимите грижи и съпровождане по пътя към 
самостоятелна заетост.


