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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по 
заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, в 
обществения, частния и третия сектор, 
като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. По-
специално тя следва да помогне за 
установяването, оценяването и по-
широкото използване на иновационните 
решения и практики чрез социално 
експериментиране с цел по-ефективно 
подпомагане на държавите-членки при 
реформите на техните пазари на труда и 
политики за социална закрила. Също 
така тя следва да бъде катализатор за 
установяването на транснационални 
партньорства и връзки между 
участниците от обществения, частния и 
третия сектор, както и да подкрепя 
тяхното участие в разработването и 

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент за 
справяне със социалните 
предизвикателства, произтичащи от 
застаряването на населението, 
бедността, безработицата, новите 
модели на трудова дейност и начин на 
живот, както и от очакванията на 
гражданите по отношение на социалната 
справедливост, образованието и 
здравеопазването. Програмата следва да 
предоставя подкрепа за действията за 
увеличаване дела на социалните 
иновации в областите на политиката, 
попадащи в нейния обхват, в 
обществения, частния и третия сектор, 
като взема предвид ролята на 
регионалните и местните власти. По-
специално тя следва да помогне за 
установяването, анализа и по-широкото 
използване на иновационните решения 
и практики чрез социално 
експериментиране с цел по-ефективно 
подпомагане на държавите членки при 
реформите на техните пазари на труда, 
политика по отношение на 
предприятията и политики за 
социална закрила. Също така тя следва 
да бъде катализатор за установяването 
на транснационални партньорства и 
връзки между участниците от 
обществения, частния и третия сектор, 
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прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

както и да подкрепя тяхното участие в 
разработването и прилагането на нови 
подходи към неотложните въпроси, 
свързани със социалните потребности и 
предизвикателства.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със стратегия 
„Европа 2020“ програмата следва да 
бъде насочена към постигане на 
съгласуван подход за насърчаване на 
заетостта и борба със социалното 
изключване и бедността. Нейното 
изпълнение следва да бъде 
рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter 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 

(5) Програмата следва да бъде 
насочена към постигане на съгласуван 
подход за насърчаване на заетостта и 
борба със социалното изключване и 
бедността. Нейното изпълнение следва 
да бъде рационализирано и опростено, 
предимно чрез набор от общи 
разпоредби, включващи, inter 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 подпомага 
изграждането на капацитет и 
усъвършенстването и 
модернизирането на технологиите и 
предоставя финансиране за 
микрокредити и техническа помощ. На 
последно място, програмата следва да 
предвижда гъвкавост по отношение на 
бюджета чрез създаването на резерв, 
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бъде разпределян ежегодно, за да се 
отговори на приоритетите на 
политиката.

който да бъде разпределян ежегодно, за 
да се отговори на приоритетите на 
политиката.

Обосновка

Финансирането за МСП следва да им позволява да усъвършенстват и модернизират 
своите технологии, така че да могат да се справят с трудностите и пречките, с 
които се сблъскват, и по-специално с пречките, свързани с концентрирането и 
монополизирането на промишления, производствения и дистрибуторския сектор. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Необходимо е да бъдат 
консолидирани социалните аспекти 
на единния пазар.  Като се има 
предвид необходимостта да се засили 
доверието в единния пазар и 
свободното движение на услуги чрез 
гарантиране зачитането на правата 
на работниците, е необходимо да се 
подсигури предоставянето на еднакъв 
статут по отношение на правото 
както на работниците, така и на 
предприемачите на свободно 
движение на цялата територия на 
Съюза.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Би следвало обхватът на EURES да 
бъде разширен, за да включи 
разработването и подкрепата на целеви 
схеми за мобилност на равнището на 
Съюза с оглед заемане на свободни 
работни места там, където са 
установени слабости при 

(12) Би следвало обхватът на EURES да 
бъде разширен, за да включи 
разработването и подкрепата на целеви 
схеми за мобилност на равнището на 
Съюза с оглед заемане на свободни 
работни места там, където са 
установени слабости при 
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функционирането на пазара на труда. В 
съответствие с член 47 от Договора 
схемата следва да улеснява мобилността 
сред младите работници.

функционирането на пазара на труда. В 
светлината на високата безработица 
сред младежта и в съответствие с член 
47 от Договора схемата следва по-
специално да улеснява мобилността 
сред младите работници в Съюза.

Изменение 5

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 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. Важно е също 
така да се повиши гъвкавостта на 
предлаганото кредитиране чрез 
небанкови институции, както и то да 
бъде адекватно за покриване на 
необходимата техническа 
модернизация и подобрения, за да се 
гарантира ликвидността и 
независимостта на 
микропредприятията, малките и 
средните предприятия.

Изменение 6
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Предложение за регламент
Член 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) „социално 
експериментиране”означава 
експерименти, насочени към 
осигуряването на новаторски 
отговори на социалните 
потребности. То се извършва в 
определени ситуации, като се 
осигурява възможност за 
извършването на мониторинг и 
оценка, с което се намалява 
социалната цена, както и 
инвестиционните рискове.

Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката по заетостта и социалните 
въпроси на Съюза и законодателството 
в областта на условията на труд и се 
насърчават основаните на факти 
формулиране на политики и иновации в 
партньорство със социалните 
партньори, организациите на 
гражданското общество и други 
заинтересовани страни. Тя се 
съсредоточава върху разработването 
на общи европейски стратегии, които 
водят до действителни подобрения в 
политиката в областта на 
заетостта и социалните въпроси и в 
условията на труд в Европа;

Изменение 8
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 10

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) консолидиране на единния пазар 
чрез насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза, 
като се зачитат и гарантират 
свободата на движение и правата на 
работниците на цялата територия 
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на Съюза;

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) насърчаване на заетостта и 
социалното приобщаване чрез 
увеличаване на наличността и 
достъпността на микрофинансирането 
за уязвимите групи и 
микропредприятията и чрез осигуряване 
на по-голям достъп до финансиране за 
социалните предприятия, като 
средство за подобряване на тяхната 
ликвидност и независимост.

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) поощряване на създаването на 
работни места с достойни права на 
трудова заетост и предвиждането и 
развиването на нови умения за нови, 
качествени работни места, 
свързвайки социалната политика и 
политиката в областта на 
заетостта с политиката в сферата 
на промишлеността и структурните 
политики, които подпомагат прехода 
към икономика с ефективно 
използване на ресурсите и ниски 
въглеродни емисии.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване;

a) 50 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 17 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване;

Обосновка

Вж. изменението към член 5, параграф 2, буква в).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) 30 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“.

Обосновка

Един от основните проблеми, които се срещат при създаването и управляването на 
малки и средни предприятия, е трудността да се получи финансиране, като заради 
това предлагаме да се засили оста за микрофинансирането.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да използва 
бюджетните кредити, посочени в 
параграф 1, за финансиране на 
техническа и/или административна 
помощ, и по-специално свързана с 
одитиране, възлагане на преводи на 
външни изпълнители, заседания на 
експерти и информационни и 
комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 

3. Комисията може да използва 
бюджетните кредити, посочени в 
параграф 1, за финансиране на 
техническа и/или административна 
помощ, и по-специално свързана с 
одитиране, възлагане на преводи на 
външни изпълнители, заседания на 
експерти и информационни и 
комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
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бенефициерите. бенефициерите, като по този начин се 
гарантира засилването на контрола 
над разходите.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценявания и оценки на 
въздействието;

в) независими оценявания и оценки на 
въздействието;

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) важни мероприятия, конференции и 
семинари, организирани от 
председателството на Съвета, при 
условие че са надлежно обосновани;

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) организиране на работни групи от 
държавни служители от държавите-
членки, които да наблюдават 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

в) организиране на работни групи от 
държавни служители от държавите 
членки, които да наблюдават 
правилното прилагане на 
законодателството на Съюза;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 21

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, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
разширяването и външните отношения и 
общата икономическа политика, както 
и потребностите на вътрешния 
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пазар, като по този начин укрепват 
доброто му функциониране.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

С оглед редовното наблюдение на 
програмата и извършването на всякакви 
корекции, необходими за нейните 
приоритети на политиката или на 
финансирането, Комисията изготвя 
годишни 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. Докладът се публикува 
и се предоставя на разположение на 
обществеността в интерес на по-
голямата прозрачност.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До края на 2017 г. се извършва 
междинна оценка на програмата с цел да 
се измери напредъкът към постигането 
на нейните цели, да се определи дали 
ресурсите са били използвани ефикасно 
и да се оцени нейната добавена 
стойност за Съюза.

1. До края на 2017 г. се извършва 
междинна оценка на програмата с цел да 
се измери напредъкът към постигането 
на нейните цели, да се определи дали 
ресурсите са били използвани ефикасно 
и да се оцени нейната добавена 
стойност за Съюза. След съответната 
оценка този доклад се изпраща на 
Европейския парламент и на Съвета. 
Докладът се публикува и се 
предоставя на разположение на 
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обществеността в интерес на по-
голямата прозрачност.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от две години след 
изтичане на срока на действие на 
програмата Комисията извършва 
последваща оценка, като измерва 
нейното въздействие и добавена 
стойност за Съюза и изпраща доклад за 
оценката до Европейския парламент, 
Съвета, Европейския икономически и 
социален комитет и Комитета на 
регионите.

2. Не по-късно от една година след 
изтичане на срока на действие на 
програмата Комисията извършва 
независима последваща оценка, като 
измерва нейното въздействие и 
добавена стойност за Съюза и изпраща 
доклад за оценката до Европейския 
парламент, Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и 
Комитета на регионите. След оценката 
Комисията може да препоръча 
продължаване на програмата, не по-
късно от две години след нейното 
изтичане. Докладът се публикува и се 
предоставя на разположение на 
обществеността в интерес на по-
голямата прозрачност.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 15 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

разработването на техните политики и 
правилното прилагане на 
законодателството на Съюза;

Изменение 26

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) разработване на общи европейски 
стратегии, които водят до 
действителни подобрения в 
политиката в областта на 
заетостта и социалните въпроси и в 
условията на труд в Европа.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) социалните партньори; г) социалните партньори и 
съответните представители на 
деловите среди;

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да си сътрудничи с 
трети държави, които не участват в 
програмата. Представители от такива 
трети държави могат да участват в 
мероприятия от взаимен интерес (като 
например конференции, работни срещи 
и семинари), които се провеждат в 
държави, участващи в програмата, като 
разходите за участието им могат да 

4. Комисията може да си сътрудничи с 
трети държави, които не участват в 
програмата. Представители от такива 
трети държави могат да участват в 
мероприятия от взаимен интерес (като 
например конференции, работни срещи 
и семинари), които се провеждат в 
държави, участващи в програмата, като 
разходите за участието им могат да 
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бъдат покрити от програмата. бъдат съфинансирани от програмата.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) годишните работни планове, 
включително критериите за подбор на 
бенефициери при покани за представяне 
на предложения.

б) годишните работни планове, 
включително критериите за подбор на 
бенефициери при покани за представяне 
на предложения. Критериите за 
подбор на бенефициерите следва да 
вземат предвид потребностите на 
вътрешния пазар.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 20 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) предоставяне на пълна и 
своевременна информация на лицата, 
които търсят работа в друга 
държава членка, относно 
законодателството и условията на 
наемане на работа.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да достигнат до крайните 
бенефициери и създадат 
конкурентоспособни и жизнеспособни 
микропредприятия, публичните и 
частните органи, които извършват 
посочените в параграф 1, буква а) 
дейности, си сътрудничат тясно с 

2. За да достигнат до крайните 
бенефициери и създадат 
конкурентоспособни и жизнеспособни 
микропредприятия, публичните и 
частните органи, които извършват 
посочените в параграф 1, буква а) 
дейности, си сътрудничат тясно с 
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организации, представляващи 
интересите на крайните бенефициери на 
микрокредити, и с организации, по-
специално подкрепяните от ЕСФ, които 
осигуряват програми за наставничество 
и обучение за посочените крайни 
бенефициери.

организации, представляващи 
интересите на крайните бенефициери на 
микрокредити, и с организации, по-
специално подкрепяните от ЕСФ, които 
осигуряват програми за наставничество 
и обучение за посочените крайни 
бенефициери. Програмите за обучение 
следва да вземат предвид 
потребностите на вътрешния пазар.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Информацията, предоставена в 
посочените годишни доклади за 

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

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