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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 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 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.

(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 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, подобряване 
и модернизиране на технологиите 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.
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Or. pt

Обосновка

Финансирането за микропредприятията и малките и средните предприятия 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 2

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 
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“.

(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 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 
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“.

Or. pt

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че свободното движение и циркулиране на работници 
се осъществява в резултат на доброволен избор, а не е предизвикано от безработица 
или други социални проблеми.
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Изменение 3

Проект на законодателна резолюция
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. Също така е 
важно предлаганите кредити да 
бъдат достатъчни, за да обезпечат 
модернизирането и подобряването на 
технологиите, което е нужно, за да се 
гарантира ликвидността и 
независимостта на 
микропредприятията и малките и 
средните предприятия.

Or. pt

Обосновка

Финансирането за микропредприятията и малките и средните предприятия 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, като е важно 
и да се гарантира ликвидността и независимостта на микропредприятията и 
малките и средните предприятия. 
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Изменение 4

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 
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.

(Не се отнася до българския текст.)  

Or. pt

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)

Изменение 5

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) популяризиране на стратегии, сред 
основните създатели на политиките на 
Съюза и на националните политики, 
както и сред други заинтересовани 
страни, за увеличаване на заетостта и 
защита на социалните и трудовите 
права, за да се постигнат конкретни и 
координирани действия както на 
равнището на Съюза, така и на това на 
държавите членки;

Or. pt
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Изменение 6

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, достъпни и ефикасни 
обществени системи за социална 
закрила и пазари на труда и 
способстване за реформата на 
политиката чрез насърчаване на доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалните иновации;

Or. pt

Изменение 7

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 за работниците на 
възможността за географска 
мобилност, която не е наложена от 
безработица или други социални 
проблеми, и увеличаване на 
общодостъпните възможности за 
работа със социални и трудови права;

Or. pt

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че свободното движение и циркулиране на работници 
се осъществява в резултат на доброволен избор, а не е предизвикано от безработица 
или други социални проблеми.

Изменение 8

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

Or. pt

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) поощряване на създаването на 
работни места с права 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.

Or. pt

Изменение 10

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;

Or. pt

Обосновка

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

Изменение 11

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“.

Or. pt

Обосновка

Един от основните проблеми, които се срещат при създаването и функционирането 
на микропредприятията и малките и средните предприятия, е трудността да се 
получи финансиране, като заради това предлагаме да се засили оста за 
микрофинансирането.


