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КРАТКА ОБОСНОВКА

Откакто се създаде Европейската общност, Европейският социален фонд (ЕСФ) 
допринесе за постигане на сближаване между равнищата на развитие на различните 
региони. Откакто страните от Централна и Източна Европа се присъединиха към ЕС, 
ЕСФ изигра важна роля за смекчаване на социалните разходи на трансформацията в 
посткомунистическите страни. ЕСФ е важен механизъм за инвестиране в човешкия 
капитал на този регион. Той осигурява подкрепа за инициативите за обучение, 
насочени към групите, изложени на риск от социална изолация.

Съзнавайки, че нуждата от професионална подкрепа в по-слабо развитите региони все 
още съществува и че тя нараства действително в настоящото време на криза, ние с 
удоволствие приемаме предложението за гарантиране на финансиране за ЕСФ през 
следващия период на финансово планиране, включително чрез определяне на 
минимална сума за ЕСФ в рамките на политиката на сближаване.

С оглед на това, предлагам да се въведе повече гъвкавост на разпоредбите на 
регламента с цел да се даде възможност на отделните държави да реагират на своите 
собствени специфични социално-икономическите проблеми. Това се отнася, наред с 
другото, до предвидените бенефициери на Фонда и на искането регламентът да не 
поставя нееластични ограничения върху списъка на социалните групи, към които може 
да се прилага Фондът.

С оглед насърчаването на социалното включване и борбата с бедността, следва да се 
отбележи, че е съществува отделна необходимост от предоставяне на подкрепа за жени 
в трудно положение на заетост, като се има предвид, че те са най-изложени в най-
голяма степен на риск от изпадане в бедност, и от подкрепа за самотните родители –
предимно самотните майки – с цел да им стане по-лесно да съвместяват 
професионалния и семейния живот.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правата на жените и равенството между половете приканва водещата 
комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
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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.

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 финансовите 
средства в тази област следва да 
остане насочена към предоставяне на 
подкрепа за жените, тъй като те са 
изложени в най-голяма степен на риск 
от изпадане в 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. pl

Изменение 2

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 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.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, в неравностойно социално и 
професионално положение като трайно 
безработните или хората, изправени 
пред социална изолация. Държавите-
членки определят целевите 
маргинализирани социални групи, 
които да бъдат потенциални 
бенефициери на помощта от ЕСФ. 
ЕСФ също така предоставя 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.

Or. pl
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Изменение 3

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 и 
съчетаване на професионалния и
семейния живот;

Or. pl

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в – точка iа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) активна подкрепа за 
интегрирането на самотните 
родители на пазара на труда 
посредством подпомагане за 
съвместяването на професионалния и 
семейния им живот, като се има 
предвид факта, че значително 
мнозинство от самотните родители 
в Европа са жени;

Or. pl

Изменение 5

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни
и социални услуги от общ интерес;

iv) повишаване на достъпа до услуги от 
общ интерес, които са устойчиви, 
висококачествени и на достъпна цена, 
включително здравни грижи, социални 
услуги и структури за предучилищна 
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грижа за децата, от които да могат 
да се възползват и безработни 
родители;

Or. pl


