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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 
относно Европейския социален фонд и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1081/2006 
на Съвета
(COM(2011)0607 – C7-0327/2011 – 2011/0268(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2011)0607),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 164 от Договора за функционирането 
на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0327/2011),

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

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 
22.2.2012 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 регионално развитие, комисията по култура и образование, както и на 
комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0000/2012),

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

2. 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;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

                                               
1 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
2 ОВ C ... / Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1
Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 2
Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж. За да се постигне 
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пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието 
и борбата срещу социалното 
изключване, ЕСФ следва да предоставя 
подкрепа на държавите членки при 
изпълнението на препоръките на Съвета 
относно общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, както и на 
решенията на Съвета относно насоките 
за политиките за заетост на държавите 
членки, приети в съответствие с член 
121 и член 148, параграф 4 от Договора. 
ЕСФ следва също да допринася за
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът ще предоставя
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“16 и 
„Съюз за иновации“.

пълно хармонизиране на ЕСФ с целите 
на тази стратегия, по-специално по 
отношение на заетостта, образованието, 
обучението и борбата срещу 
социалното изключване, ЕСФ следва да 
предоставя подкрепа на държавите 
членки при изпълнението на 
препоръките на Съвета относно общите 
насоки за икономическите политики на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на решенията на Съвета относно 
насоките за политиките за заетост на 
държавите членки, приети в 
съответствие с член 121, параграф 2 и 
член 148, параграф 4 от Договора. ЕСФ 
следва също да подпомага
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“, „Младежта в 
движение“ и „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“. Фондът трябва да 
допринася и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“ и 
„Съюз за иновации“.

Or. fr

Изменение 3
Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-

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

високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ трябва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. fr

Изменение 4
Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 5
Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) В Регламент (ЕС) № […] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят 
специфични разпоредби по отношение 
на ЕСФ.

(15) В Регламент (ЕС) № […] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално ниво с някои изключения, 
за които е необходимо да се определят 
специфични разпоредби за всеки фонд.

Or. fr

Изменение 6
Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Предвид основната роля на ЕСФ 
за осъществяването на големите цели 
на стратегията „Европа 2020” в 
социалната област и трудовата 
заетост този фонд би трябвало да 
бъде считан за политически 
приоритет със съответно 
финансиране.

Or. fr

Изменение 7
Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 8
Предложение за регламент
Съображение 18 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18в) Научният и емпиричният опит 
сочат, че свиването на наличните за 
политиките на подпомагане на 
развитието на човешкия капитал и 
социалното включване ресурси би 
могло да има единствено ефект на 
последващо санкциониране на 
държавите членки, които изпитват 
икономически или бюджетни 
затруднения, както и да намали 
техните възможности за 
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възстановяване в дългосрочен план; 
следователно в рамките на процеса на 
икономическо управление на Съюза в 
никакъв случай не би трябвало да се 
предвижда преустановяване на
плащанията по ЕСФ в зависимост от 
постиженията на дадена държава 
членка.

Or. fr

Изменение 9
Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисия Мисии

Or. fr

Изменение 10
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и обучение и улеснява 
адаптацията на работниците към 
промените в предприятията и в 
системите на производство. ЕСФ 
допринася също за увеличаването на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
Съюза, за борбата срещу бедността и 
социалното изключване, за 
насърчаване на равенството между 
половете, равните възможности и 
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премахването на всяка форма на 
дискриминация.

Or. fr

Изменение 11
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. При осъществяването на мисиите си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж с цел постигане на засилено 
социално сближаване. ЕСФ предоставя 
подкрепа за изготвянето и изпълнението 
на политики и действия в рамките на 
неговите мисии предвид интегрираните 
насоки за икономическите политики и 
политиките за заетост на държавите 
членки, както и препоръките на Съвета 
относно националните програми за 
реформа.

Or. fr

Изменение 12
Предложение за регламент
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората. Той подпомага включително 
лицата и групите, изключени от 
пазара на труда, в неравностойно 
положение или застрашени от 
маргинализиране на пазара на труда 
като трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
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подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

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

Or. fr

Изменение 13
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) за тематичната цел „насърчаване 
на заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила” чрез:

Or. fr

Изменение 14
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) достъп до заетост за търсещите 
работа, мобилизиране за достъп до 
работни места за неактивни или 
отдалечени от пазара на труда лица, 
както и подкрепа за мобилността на 
работната сила;

Or. fr



PE486.203v01-00 14/32 PR\897949BG.doc

BG

Изменение 15
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 16
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) равенство между мъжете и жените 
при достъпа до работа с развитие в 
кариерата и съчетаване на 
професионалния и личния живот;

Or. fr

Изменение 17
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

vi) подобряване на качеството на 
работните места, на работните 
условия и среда, на здравето на 
работното място, както и 
подпомагане на активния живот на по-
възрастните работници;

Or. fr
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Изменение 18
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 19
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

i) превенция и намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище, насърчаване на равния достъп 
до висококачествено предучилищно, 
основно и средно образование и 
реинтеграция на младите хора, 
завършили без квалификация, чрез 
подпомагане на персонализирани 
проекти, които да им позволят да се 
включат отново в образователните и 
обучителните процеси;

Or. fr

Изменение 20
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование и 
включване в мрежа на висшите 
учебни заведения, центровете за 
обучение, изследователските 
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центрове и предприятията, с цел 
увеличаване на участието и подобряване 
на равнищата на образование;

Or. fr

Изменение 21
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) подобрен и по-справедлив достъп 
до възможностите за учене през целия 
живот, валидиране на придобития 
опит и на осъвременяването на 
уменията и квалификацията на 
работната ръка, включително с цел 
гарантиране на активното 
остаряване на работниците;

Or. fr

Изменение 22
Предложение за регламент
Член  3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii a)(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii а) по-голямо съответствие на 
образователните и обучителните 
системи с нуждите на пазара на 
труда, в частност чрез 
разработването на инструменти, 
които позволяват предвиждането на 
нуждите от различните видове 
умения, способността за реагиране на 
образователните и обучителните 
системи и училищната и 
професионалната ориентация;

Or. fr
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Изменение 23
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) за тематичната цел „насърчаване 
на социалното приобщаване и борба с 
бедността ” чрез:

Or. fr

Изменение 24
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) социална и професионална 
интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

Or. fr

Изменение 25
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iii) борба с дискриминацията, основана 
на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация, която засяга достъпа и 
равнопоставеното участие на 
жертвите на пазара на труда;

Or. fr
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Изменение 26
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните 
предприятия;

v) насърчаване на социалното 
предприемачество и на 
професионалната интеграция в 
социалните предприятия и 
социалната икономика с цел улесняване 
достъпа до заетост и до качествени 
услуги за всички;

Or. fr

Изменение 27
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) стратегии за водено от общностите 
местно развитие;

vi) приобщаващи стратегии за водено 
от общностите местно развитие;

Or. fr

Изменение 28
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) за тематичната цел „засилване на 
институционалния капацитет и 
ефикасна публична администрация”
чрез:

Or. fr
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Изменение 29
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 –  буква г) – подточка i) – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само в държавите членки, 
които могат да се ползват от 
подкрепа по линията на Кохезионния 
фонд, или в други държави членки, за 
които действия, които дори и да се 
развиват на територията съответната 
държава членка, допринасят за 
засилване на институционалния 
капацитет и ефикасността на 
администрациите и на 
обществените услуги, от които се 
ползват един или повече региони на 
ниво 2 по NUTS, както е определено в 
член 82, параграф 2, буква a) от 
Регламент (ЕС) № […], 

Or. fr

Изменение 30
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на образованието, обучението и 
заетостта, социалната сфера, в това 
число посредством секторни, 
национални и териториални пактове и 
инициативи за местно развитие.

Or. fr
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Изменение 31
Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 32
Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr



PR\897949BG.doc 21/32 PE486.203v01-00

BG

Изменение 33
Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Специфичните показатели, 
установени в рамките на различните 
оперативни програми и общите 
показатели,установени в приложението 
към настоящия регламент, се използват 
в съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности.

Or. fr

Изменение 34
Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Едновременно с предаването на 
годишните доклади за изпълнението 
управляващият орган предава по 
електронен път структурираните данни 
за всеки инвестиционен приоритет. 
Данните обхващат категоризацията и 
показателите за конкретните и общите 
резултати.

2. Едновременно с предаването на 
годишните доклади за изпълнението 
управляващият орган предава по 
електронен път структурираните данни 
за всеки инвестиционен приоритет. 
Данните обхващат категориите за 
намеса и показателите за конкретните и 
общите резултати.

Or. fr

Изменение 35
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните 
партньори и другите заинтересовани 

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

платежоспособност и 
компетентност са спазени, 
участието на партньорите, посочени 
в член 5 от Регламент (ЕС) № […], а 
именно социалните партньори и 
НПО, в изпълнението на 
оперативните програми може да бъде 
под формата на глобални субсидии, 
както е определено в член 113, 
параграф 7 от Регламент (ЕС) № […]. В 
такъв случай в оперативната програма 
се посочва частта от нея, за която се 
отнася глобалната субсидия, като се 
включва и примерна разбивка на 
финансовите средства, отпуснати от 
всяка приоритетна ос за програмата.

Or. fr

Изменение 36
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 37
Предложение за регламент
Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 38
Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект на всяко едно равнище от 
разработването и изпълнението на 
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конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

програмите, както е посочено в член 7 
от Регламент (ЕС) № […]. ЕСФ 
предоставя подкрепа също така за 
конкретните целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите, свързани с 
половата принадлежност, в сферата 
на образованието и обучението, 
провеждане на борба срещу 
профилирането на професионалните 
длъжностни характеристики в 
зависимост от пола, намаляване на 
сегрегацията, основана на половата 
принадлежност, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

Or. fr

Изменение 39
Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, без дискриминация, основана 
на пол, раса или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация,
чрез интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […].  Освен това 
ЕСФ предоставя подкрепа за 
специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3 от настоящия 
регламент, и по-специално в параграф 
1, буква в), подточка iii) от него, които 
целят премахването на всякаква 
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се засили социалното им 
приобщаване, да се намали
неравнопоставеността по отношение 
на образователните постижения и 
здравния статус, както и да се улесни
преходът от институционални грижи 
към грижи в рамките на общностите.

форма на дискриминация, и 
подобряване на достъпа за хората с 
увреждания, с оглед намаляване на 
неравнопоставеността на равнище 
образователни постижения, 
увеличаване участието на пазара на 
труда за лицата, застрашени от 
дискриминация и засилване на 
социалното им приобщаване, в това 
число чрез улесняване прехода от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общностите .

Or. fr

Изменение 40
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 41
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми.

2. Държавите членки определят 
области и теми за социални иновации в 
съответствие със специфичните 
потребности, залегнали в техните 
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оперативни програми, както и план за 
оценката на извършените 
изследвания и за капитализацията и 
разпространяването на получените 
резултати.

Or. fr

Изменение 42
Предложение за регламент
Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение на добри практики и 
методологии.

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение и извеждане на 
преден план на добри практики и 
методологии.

Or. fr

Изменение 43
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. С оглед определяне на областите и 
формите на транснационално 
сътрудничество, които 
съответстват на конкретните им
нужди, държавите членки могат да 
избират теми от списък, предложен от 
Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ, както е предвидено в член 163, 
алинея втора от договора.

Or. fr



PR\897949BG.doc 27/32 PE486.203v01-00

BG

Изменение 44
Предложение за регламент
Член 10 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на изграждането на 
транснационални партньорства, 
обмена на опит, изграждането на 
капацитет и на мрежи, както и 
капитализацията и разпространението 
на съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

Or. fr

Изменение 45
Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към социалните иновации и 
транснационалното сътрудничество, 
както е посочено в членове 9 и 10, 
когато те не са включени в специално 
предвидена за тях приоритетна ос.

Не се отнася до българския текст

Or. fr
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Изменение 46
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование, 
обучение и социално приобщаване, 
както и за интегрирани териториални 
инвестиции (ITI), както е посочено в 
член 99 от Регламент (ЕС) № […].

Or. fr

Изменение 47
Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) 
№ [ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
посредством инвестиционните 
приоритети, посочени в член 3, 
параграф 1 от настоящия регламент, 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
договора за партньорство.

Or. fr
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Изменение 48
Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове и 
кредитни фондове.

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
финансови инструменти. 

Or. fr
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. В предложението на Европейската комисия относно Европейския социален фонд 
(ЕСФ) за 2014-2020 г. е налице съществен напредък, който заслужава да получи 
подкрепата на Европейския парламент, за да се подпомогнат ефикасно европейските 
граждани при адаптацията към пазара на труда чрез финансирането на проекти за 
обучение и програми за подпомагане на заетостта: 

 разпределяне на средства в зависимост от приоритетите на стратегията „Европа 
2020”, 

 тематично съсредоточаване и предоставяне на 20% от средствата на Фонда във 
всяка държава членка за целите на социалното включване и борбата срещу 
бедността,

  по-голямо признание на ролята на социалните партньори и неправителствените 
организации, както и 

 опростяване на процедурите.

Европейският социален фонд, който е основният финансов лост на Европейския съюз 
за насърчаването на заетостта, е създаден през 1957 от Договора от Рим. Откакто е 
създаден този фонд акцентът на дейностите му пада върху подпомагането на 
географската и професионалната мобилност на работниците. В настоящия момент на 
криза социалното сближаване е от съществено значение и инвестициите на ЕСФ се 
съсредоточават върху: 

1. социалното и професионално включване, 
2. повишаване на квалификацията, 
3. повишаване на равнището на заетост. 

За достигането на това социално сближаване през периода 2014-2020 г. ще трябва да 
бъдат прилагани четирите основни тематични цели, съдържащи се в предложението на 
Комисията относно ЕСФ: „насърчаване на заетостта и мобилността на работната сила”, 
„инвестиране в образование, придобиване на умения и учене през целия живот”, 
„насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността”, „засилване на 
институционалния капацитет и ефективна публична администрация”. 

Подпомагането на младите хора е задължителна в момент, когато 21% от тях са без 
работа в Европейския съюз и много други млади хора са напуснали системата на 
обучение без квалификация. Това е причината, поради която ЕСФ остава инструмент за 
социална интеграция чрез професионалната интеграция, като се използва интегриран 
подход за подпомагане на индивидуални или групови планове с насоченост към 
максимална и качествена заетост. Освен това, социалното включване на безработните 
граждани трябва да бъде подпомагано чрез гарантиране на достъпа до адекватни 
ресурси и услуги за всички.

ЕСФ би трябвало също така да бъде използван като инструмент, целящ улесняването на 
предвиждането на бъдещи нужди за различни видове умения, за да се увеличи 
значително броят на висококвалифицираните работници, от които според последните 
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предвиждания Европа ще има нужда в близко бъдеще. 

По-ясно признание на специфичната роля на партньорите на всички нива е от 
изключителна важност за доброто функциониране на проектите. ЕСФ ще остане 
изключително важен за заетостта и професионалното включване на европейците чрез 
мобилизиране на всички участници и асоцииране на социалните партньори към 
управлението и използването на ЕСФ на европейско, национално, регионално или 
местно равнище. 

Опростяването на правилата и процедурите, както и наличието на прагматичен подход 
са правилните решения за засилване на ефекта от операциите, финансирани от ЕСФ. 
Елементите, с които се цели опростяването на административните процедури, са 
именно прибягването до еднократни суми и до единични разходи с оглед ефикасното 
премахване на основните пречки пред предприятията в хода на достъпа до Фонда и 
следователно увеличаване усвояването на наличните средства. Следва да се даде 
разрешение за по-специфично опростяване на досиетата за заявление на ЕСФ за 
проекти, разполагащи с по-малко то 50 000 евро публична подкрепа. Ефикасното 
използване на средствата на ЕСФ може значително да подобри въздействието на 
политиките за стимулиране и да благоприятства създаването на нови работни места н 
рамките на Европейския съюз. 

Всички тези цели трябва да бъдат предмет на мерки на въздействието на няколко пъти 
в хода на програмния период, за да се осигури по-добро използване на средствата и 
ефикасност на провежданите политики. 

2. ЕСФ, обща рамка на политиката на сближаване

Необходима е силна подкрепа на минималния общ дял на ЕСФ в размер на 25 % от 
бюджета на структурните фондове и на Кохезионния фонд. Държавите членки 
продължават да бъдат първостепенни посредници за всички политики на ЕСФ предвид 
значението на националните политики по заетостта; при спазване на своята 
автономност държавите членки разполагат със свободата на изпълнение на програмите 
в зависимост от собствената им организация. 

На първо място трябва да бъде направено усилие за подобряване на управлението на 
ЕСФ, като се запази централизирана координация на ЕСФ, при по-добро отчитане на 
реалните нужди на място. 

Рационализацията на проверките изглежда абсолютно необходима за опростяване 
живота на местните участници от ЕСФ: следва да се хармонизират проверките чрез 
налагане на забрана върху практиката на свръхконтрол и чрез премахването на някои 
излишни проверки. С оглед облекчаване на проверките, сключването но т.нар. 
„договори за доверие” между всяка отделна държава членка и Европейската комисия би 
позволило намаляване на регулаторните ограничения, които представляват тежест за 
държавите членки. Намаляването на сроковете за плащане трябва да бъде включено 
като обща цел за всички държави членки, като бъде оповестена практика на плащането 
за всяка отделна фаза. 
Подпомагането на заинтересованите участници от ЕСФ трябва да бъде подкрепено с 
увеличаване на кредитите за оказване на техническа помощ и обучение на службите, 
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управляващи ЕСФ. 

С оглед увеличаване на процента на използване на ЕСФ е необходимо да бъдат 
създадени условия за по-добро потребление: 

 чрез насърчаване на всяка държава членка да пренасочи фокуса на приоритетите 
за финансиране с оглед увеличаване ефикасността на ЕСФ; 

 чрез създаване на чек ЕСФ (с фиксирана сума) за микропроектите, които засягат 
конкретни области, чиито резултати са лесно достигнати и измерими; 

 чрез увеличаване на комуникацията и на обмена на информация към носителите 
на проекти; 

 чрез стремеж за по-голямо взаимодействие между ЕСФ и ЕФРР, както е 
предвидено в Общия правилник на Кохезионния фонд. 

Европейският социален фонд подкрепя проекти, които носят ползи за най-уязвимото 
население. Прилагането и за ЕСФ на разпоредбите по отношение на 
макроикономическата условност, въведени в проекта на регламент на Комисията 
относно общите разпоредби относно фондовете, би предизвикало сериозна 
загриженост. Следователно принципът на „двойна опасност” не може да се прилага за 
уязвимото население на държавите, които вече изпитват затруднения.


