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Изменение 16
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“ и „Младеж в 
движение“.

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“, „Европейската 
стратегия за равенство между 
половете за периода 2010—2015 г.“ и
„Младеж в движение“.

Or. es

Изменение 17
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) В съответствие с „Европейската 
стратегия за равенство между 
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половете за периода 2010—2015 г.“, 
решението за включване на тази цел 
като хоризонтален фактор във 
всички политики на ЕС и 
постепенното му въвеждане са сами 
по себе си решаващи фактори за 
социалните иновации. Последните 
представени от самата Комисия 
доклади относно степента на 
спазване на Хартата на основните 
права, както и изследванията на 
управлението и устойчивостта от 
Световната банка и Обединените 
нации показват, че включването на 
жените в пазара на труда, и по-
специално равенството в процеса на 
вземане на политически решения, 
насърчават прозрачността и 
участието и намаляват корупцията.   
Поради това участието на жените в 
предприятията и вземането на 
решения в икономическите и 
стопански области е доказан фактор 
за подобряване на 
конкурентоспособността, 
производителността и иновациите. 

Or. es

Изменение 18
Inês Cristina Zuber

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 

(5)  Програмата следва да бъде насочена 
към постигане на съгласуван подход за 
насърчаване на заетостта и борба със 
социалното изключване и бедността, 
като се следи целта за равенство 
между половете и интегриране на 
принципа на равенство между 
половете. Нейното изпълнение следва 
да бъде рационализирано и опростено, 
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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 
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.

предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter alia, 
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 
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.

Or. pt

Изменение 19
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие със 
стратегията за насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете в Европа за периода 2010—
2015 г., Съюзът следва по-добре да 
използва потенциала на жените, 
като по този начин допринася за 
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цялостните икономически и социални 
цели на Съюза чрез включването на 
повече жени в пазара на труда и на 
работни места с добро качество. 
Освен това, за постигане на целта на 
„Европа 2020“ за 75 % трудова 
заетост сред жените и мъжете, 
следва да се отдаде особено внимание 
на участието на трудовия пазар на 
по-възрастни жени, самотни 
родители, жени с увреждания, жени 
мигранти и жени от етнически 
малцинства. Делът на заетост сред 
тези групи е все още сравнително 
нисък и следователно е необходимо 
оставащите различия да бъдат 
намалени както в количествено, така 
и в качествено отношение.

Or. en

Изменение 20
Edite Estrela

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността и за финансирането на 
мерки за подобряване на съответствието 
с правилата на Съюза в областта на 
защитата на правата на работниците.

(8) Една от основните характеристики 
на социалната политика в Съюза е 
гарантирането на наличието на 
минимални стандарти и на 
непрекъснатото подобряване на 
условията на труд в Съюза. Съюзът има 
важна роля както за осигуряването на 
правна рамка, адаптирана в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране към 
развиващите се модели на работа и към 
новите рискове за здравето и 
безопасността, така и за финансирането 
на мерки за подобряване на 
съответствието с правилата на Съюза в 
областта на защитата на правата на 
работниците, без да се забравя 
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необходимостта от съчетаване на 
професионалния и семейния живот 
както за мъжете, така и за жените.

Or. pt

Изменение 21
Edite Estrela

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Програмата следва да взема 
предвид, че подобряването на 
условията на труд включва и прехода 
към по-гъвкави работни часове и 
форми на заетост, създаването на 
услуги за подкрепа на семейния 
живот, подобряването на условията 
за ползване на отпуск и други 
механизми за подкрепа на 
работещите родители.

Or. pt

Изменение 22
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Съображение 11

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 

(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, по техен избор, а не по 
принуда поради безработица или други 
социални проблеми, като се гарантира 
тясно сътрудничество между държавите 
членки и Комисията. EURES следва да 
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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“.

насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
транснационалната географска 
мобилност на работниците (когато те 
пожелаят), 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“.

Or. pt

Изменение 23
Edite Estrela

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 
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.

(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 
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. В този 
контекст, предприемачеството сред 
жените, възможно благодарение на 
по-лесния достъп до 
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микрокредитиране, може да окаже 
значителен принос за постигането на 
целта за 75 % заетост сред жените, 
както е определена в стратегия 
„Европа 2020“. Като първа стъпка през 
2010 г. Европейският парламент и 
Съветът създадоха механизма.

Or. pt

Изменение 24
Marina Yannakoudakis

Предложение за регламент
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Комисията, държавите членки 
и регионалните и местните органи 
следва да използват по по-добър начин 
възможностите за финансиране, 
достъпни за жените предприемачи 
чрез специални безвъзмездни помощи, 
рисков капитал, разпоредби в 
областта на социалното осигуряване 
и отстъпки от лихвени проценти, 
които ще позволят справедлив и 
равнопоставен достъп до 
финансиране, като например 
европейския механизъм за 
микрофинансиране „Прогрес“, по 
който се предоставят микрокредити 
в размер до 25 000 евро на 
микропредприятия и на лица, които 
желаят да основат малко 
предприятие, но не разполагат с 
достъп до традиционните банкови 
услуги, като например безработните;

Or. en

Обосновка

Доклад относно предприемаческата дейност на жените в малките и средните 
предприятия, комисия по правата на жените и равенството между половете, 
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докладчик: Marina Yannakoudakis, член на ЕП, стр. 6/7, 31 май 2011 г.

Изменение 25
Edite Estrela

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, в съответствие със 
съобщение „Европейска инициатива за 
развитие на микрокредитирането в 
подкрепа на растежа и заетостта“ на 
Комисията.

(15) За да може микрофинансирането да 
бъде по-достъпно на младия пазар за 
микрофинансови услуги на Съюза се 
изисква укрепване на институционалния 
капацитет на субектите, предоставящи 
микрофинансиране, и по-специално на 
небанковите институции за 
микрофинансиране, в съответствие със 
съобщение „Европейска инициатива за 
развитие на микрокредитирането в 
подкрепа на растежа и заетостта“ на 
Комисията и доклада на 
парламентарната комисия по 
правата на жените и равенството 
между половете „Насърчаване на 
иновациите и предприемачеството 
сред жените“1.

_____________
1 от 25 юли 2008 г.

Or. pt

Изменение 26
Inês Cristina Zuber

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 

(18) Съгласно членове 8 и 10 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз, Комисията и 
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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.

държавите членки следва да
гарантират, че интегрирането на 
целите за равенство между половете и 
недопускане на дискриминация
спомагат за насърчаването на 
равенството между мъжете и 
жените във всички оси и дейности на 
програмата, както и че Европейският 
пакт за равенство между половете 
(2011—2020 г.) също се взема предвид.
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.
Ефективното прилагане на принципа 
за равенство между половете следва 
да включва обобщени по полов признак 
данни и показатели, както и целите и 
критериите, насочени към 
равенството между половете.

Or. pt

Изменение 27
Inês Cristina Zuber

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 „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 

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 „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 
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на труд. на труд, като винаги се следи целта за 
равенство между половете и 
интегриране на принципа на 
равенство между половете.

Or. pt

Изменение 28
Inês Cristina Zuber

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) насърчаване на стратегии, сред 
основните създатели на политиките на 
Съюза и на националните политики, 
както и сред други заинтересовани 
страни, за увеличаване на заетостта и 
закрила на социалните и трудовите 
права, като винаги се следи целта за 
равенство между половете и 
интегриране на принципа на 
равенство между половете, за да се 
постигнат конкретни и координирани 
действия както на равнището на Съюза, 
така и на това на държавите членки;

Or. pt

Изменение 29
Kent Johansson

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 

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

насърчаване на доброто управление, 
взаимното обучение и социалните 
иновации;

Or. en

Изменение 30
Inês Cristina Zuber

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) гарантиране на възможността за 
доброволна мобилност на работниците, 
а не по принуда поради безработица 
или други социални проблеми, и 
увеличаване на възможностите за 
работа, подобряване на социалните и 
трудовите права и осигуряване на 
достъп до тях за всички;

Or. pt

Изменение 31
Izaskun Bilbao Barandica

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. За тази цел се прилагат 
посочените в „Европейската 
стратегия за равенство между 
половете за периода 2010—2015 г.“ 
цели, по-специално с оглед 
насърчаването на икономическата 
независимост на жените чрез 
насърчаване на самостоятелната 
заетост и на създаването на 
предприятия от жени; насърчават се 
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възможностите за съчетаване, като
се поставя особен акцент върху 
равенството при вземането на 
решения по политически и свързани с
бизнеса икономически въпроси. Това 
са полезни и специфични начини за 
борба с дискриминацията въз основа 
на признака пол и следва да бъдат 
придружени от мерки за борба с
дискриминацията, основана на раса или 
етническа принадлежност, религия или 
убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

Or. es

Изменение 32
Edite Estrela

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, съчетаването на 
професионалния, семейния и личния 
живот и да се бори с дискриминацията, 
основана на пол, етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация;

Or. pt

Изменение 33
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация. С цел 
ефикасното справяне с бедността в 
рамките на Съюза и особено сред най-
уязвимите, каквито са жените, и по-
специално определени категории 
жени, следва да бъдат насърчавани 
интегрирани действия. За тази цел, 
срещу явлението бедност следва да се 
действа чрез насърчаване на 
находчиви мерки на всички равнища, 
инвестиции в социална 
инфраструктура и увеличен обмен на 
добри практики;

Or. en

Изменение 34
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Финансирането за програми и 
дейности, които насърчават правата 
на жените и равенството между 
половете, е ключово за гарантиране, 
че програмите на Съюза отразяват 
ангажиментите на Съюза за 
равенство между жените и мъжете 
по Договора, като следователно 
Съюзът, Комисията и държавите 
членки следва да гарантират, че 
бюджетът за равенство между 
половете, анализите и 
въздействието, свързани с половете, 
са цялостно взети предвид във всички 
стадии от процеса, в това число и 
проектите, определянето, 
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изпълнението, контрола и оценката.

Or. en

Изменение 35
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 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, 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 и жените и мъжете, 
които имат отговорност да полагат 
грижи за други лица.

Or. en

Изменение 36
Edite Estrela

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-

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-



AM\900294BG.doc 17/21 PE487.952v01-00

BG

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.

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. Като 
имат предвид важната роля на 
социалните политики и на 
политиките в областта на 
заетостта за насърчаването на 
равенството между половете, 
Комисията и държавите членки 
следва също така да гарантират, че 
дейностите по програмата 
съответстват на политиките на 
Съюза за равенство между половете.

Or. pt

Изменение 37
Inês Cristina Zuber

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 

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, равенството между 
половете, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
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общата икономическа политика. общата икономическа политика.

Or. pt

Изменение 38
Izaskun Bilbao Barandica

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 и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 
политиката за младежта и равенството 
между половете, научните изследвания 
и иновациите, предприемачеството, 
здравеопазването, разширяването и 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

Or. es

Изменение 39
Inês Cristina Zuber

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 1

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 

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, на всеки две години 
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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.

Комисията изготвя доклади за 
наблюдение и ги изпраща до 
Европейския парламент и до Съвета.
Посочените доклади обхващат 
резултатите от програмата и степента, в 
която принципите на равенството 
между половете и на интегриране на 
принципа на равенство между 
половете са спазени, а въпросите за
борбата с дискриминацията, 
включително въпросите, свързани с 
достъпността, са засегнати във всички 
оси и дейности по програмата. Когато 
е възможно, данните се обобщават по 
полов признак.

Or. pt

Изменение 40
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
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;

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, които са правилно 
разработени, за да могат да 
определят и размера на 
въздействието на хоризонталните 
политики, каквато е насърчаването 
на равенството между половете, 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;

Or. es
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Изменение 41
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) предоставяне на финансова 
подкрепа за проекти, свързани с 
равенството между половете, и за 
изследвания в областта на 
заетостта и социалното 
приобщаване за социални партньори и 
организации на гражданското 
общество на равнище на Съюза и на 
национално равнище.

Or. en

Изменение 42
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) специализираните органи, 
предвидени съгласно законодателството 
на Съюза;

в) специализираните органи, 
предвидени съгласно законодателството 
на Съюза, с особен акцент върху 
секторните агенции, свързани с 
въпросите на младежта, обучението 
или равенството между половете, 
каквито са Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа или 
Европейският институт за 
равенство между половете;

Or. es
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Изменение 43
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се подпомага от комитет.
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011.

1. Комисията се подпомага от комитет.
Този комитет е комитет по смисъла на 
Регламент (ЕС) № 182/2011. Съставът 
на комитета отразява равновесието 
между половете.

Or. en


