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Изменение 6
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 7
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално жените, младите 
хора и другите групи в неравностойно 
положение като мигрантите и хората с 
увреждания. 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.

Or. en
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Изменение 8
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 9
Cornelia Ernst

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 10
Siiri Oviir

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. По-
голямата част от финансирането за 
тази сфера следва да бъде използвана 
за подкрепа на жените, включително 
жените с увреждания, тъй като те 
са изложени на най-голям риск от 
бедност. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. et

Изменение 11
Cornelia Ernst

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

(7a) ЕСФ следва все повече да 
подкрепя равенството между 
половете чрез инвестиции за 
осигуряване на грижи, възможности 
за заетост за жени, обучение и 
подобряване на квалификациите и за 
борба срещу насилието над жени. 
ЕСФ следва да се справи и с 
многостранната дискриминация, 
срещу която са изправени, наред с 
другите, жените мигранти, жените 
от ромски произход, жените с 
увреждания, лесбийките и други 
жени.

Or. en

Изменение 12
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора.
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно целите за 
равенство между половете да бъдат 
вземани предвид на всяко едно равнище 
на програмите, като същевременно се 
гарантира предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на равенството 
между половете. Държавите членки 
следва да гарантират, че са направени 
оценки на бюджета за равенство 
между половете за всички дейности 
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на ЕСФ и за всички дейности, във 
финансирането на които ЕСФ 
участва. ЕСФ следва да насърчава 
изпълнението на съответните 
политики на Съюза.

Or. en

Изменение 13
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Държавите членки и Комисията 
гарантират, че равенството между 
мъжете и жените и интегрирането 
на перспективата за равенство 
между половете са обвързващи 
принципи на различните етапи от 
планирането и изпълнението на 
фондовете (перспективата за 
равенство между половете в 
анализите, общите цели, 
показателите и изпълнението, 
контрола и оценката) и че ключовите 
дейности получават подкрепа 
(структури) във всяка фаза от 
прилагането на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете в ЕСФ.

Or. en

Изменение 14
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Съображение 10 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10б) Държавите членки и Комисията 
следва да създадат „инфраструктура“ 
за интегриране на принципа на 
равенство между половете. По-
специално следва да бъдат създадени 
постоянни структури за подпомагане 
както на национално равнище 
(включително на регионално и 
местно), така и на равнището на 
Съюза, за да бъде подпомагано 
прилагането на интегрирането на 
принципа на равенство между 
половете като стратегия, като в 
допълнение следва да бъде създадена 
мрежа от звена за контакт в 
областта на интегрирането на 
принципа на равенството между 
половете в държавите членки, която 
да се координира от Европейската 
комисия.

Or. en

Изменение 15
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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

Or. en

Изменение 16
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) В съответствие с член 10 от 
Договора изпълнението на 
приоритетите, финансирани от 
ЕСФ, следва да допринесе за борбата с 
дискриминацията, основана на пол, 
раса или етническа принадлежност, 
религия или убеждения, увреждане, 
възраст или сексуална ориентация, 
като се отдава специално внимание 
на лицата, които са обект на 
многостранна дискриминация. ЕСФ 
следва да подкрепя спазването на 
задълженията на Съюза, поети 
съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания, 
наред с другото, във връзка с 
образованието, работата, заетостта 
и достъпността. ЕСФ следва също 
така да насърчава изпълнението на 
съответните политики на Съюза и 
прехода от грижи, предоставяни от 
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институциите, към грижи, 
предоставяни от съответните 
общности.

Or. en

Изменение 17
Kent Johansson

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 18
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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

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

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

Or. en

Изменение 19
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iva) борба със стереотипите в 
кариерния подбор и професиите и 
насърчаване на ученето през целия 
живот;

Or. en

Изменение 20
Cornelia Ernst

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

aa) насърчаване на правата на 
жените и равенството между 
половете чрез:
i) по-голям достъп до заетост и 
образование за жените от всички 
възрастови групи;
ii) по-добро предоставяне на грижи, 
включително на висококачествени 
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грижи за деца и възрастни хора на 
достъпни цени, както и на грижи за 
други зависими лица;
iii) мерки за премахване на всички 
форми на насилие над жени;
iv) мерки за справяне с и премахване 
на многостранната дискриминация, 
срещу която са изправени, наред с 
другите, жените мигранти, жените 
с увреждания, жените от ромски 
произход, лесбийките и други жени;
v) насърчаване на достъпа на жените 
до здравни услуги на достъпни цени, 
включително сексуално и 
репродуктивно здравеопазване;

Or. en

Изменение 21
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 22
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 23
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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 всички форми на 
дискриминация, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

Or. en

Изменение 24
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 25
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 26
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 27
Kent Johansson

Предложение за регламент
Член 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Изменение 28
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

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 

Държавите-членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на
всички съответни инвестиционни
приоритети, определени в член 3, като 
се обръща по-специално внимание на 
онези, които са обект на 
многостранна дискриминация. Тези 
дейности са насочени към хората, 



AM\900295BG.doc 17/18 PE487.953v01-00

BG

увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

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

Or. en

Изменение 29
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – точка 2 – тире 1а) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– брой проекти, които увеличават 
трайното участие и напредъка на 
жените в заетостта

Or. en

Изменение 30
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – тире 3 а) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– статистики, които посочват 
намаляване на основаното на пола 
разделение на пазара на труда

Or. en
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Изменение 31
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – тире 3 б) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– статистики, които посочват, че 
стереотипите в образованието и 
обучението са преодолени успешно 

Or. en

Изменение 32
Marije Cornelissen
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Приложение – точка 4 – тире 3 в) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– данни, че се насърчава 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените

Or. en


