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Изменение 1
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на 
една конкурентна, устойчива и 
иновативна икономика, работната сила 
трябва да бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за изграждането на 
една конкурентна, устойчива и 
иновативна икономика е необходимо 
висшите кадри и работниците, 
живеещи в Европейския съюз, да 
могат да се обучават през цялата си 
професионална кариера, което ще им 
позволи постоянно да повишават
своята квалификация;

Or. fr

Изменение 2
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава необходимостта от все 
по-висока квалификация, така че този 
фактор да може да играе съществена 
роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика;

Or. es
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Изменение 3
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че конкретните и 
последователни мерки за обучение на 
квалифицирана работна сила играят 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика;

Or. ro

Изменение 4
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана и да бъде 
интегрирана ефективно в пазара на 
труда;

Or. lt

Изменение 5
Iosif Matula
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Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана; в контекста на 
поуките, които трябва да бъдат 
извлечени от настоящата 
икономическа криза, подчертава 
необходимостта от адаптиране на 
програмата за нови умения и работни 
места към периода след кризата, 
както и от разработване на 
механизъм за предотвратяване на 
повтарянето на това явление;

Or. ro

Изменение 6
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана, като следва също 
така да бъдат създадени политики за 
развитие, насочени към 
модернизиране на системата за наука 
и иновации, насърчаване на по-
добрата пригодност за заетост, 
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растеж и социално сближаване;

Or. pt

Изменение 7
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана; изтъква, че ЕС 
трябва да постигне своята цел за 
заетостта: осигуряване на равнище 
на заетост от 75 % за населението на 
възраст 20–64 години до 2020 г.;

Or. lt

Изменение 8
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана;

1. приветства програмата за нови 
умения и работни места, част от 
стратегията „Европа 2020“, и 
подчертава факта, че за да играе 
съществена роля в изграждането на една 
конкурентна, устойчива и иновативна 
икономика, работната сила трябва да 
бъде квалифицирана; изтъква, че 
насърчаването на ресурсно-
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ефективна, екологична, конкурентна 
и социална икономика е една от 
целите на стратегията „Европа 
2020“;

Or. en

Изменение 9
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) подчертава необходимостта от 
подобряване и разнообразяване на 
службите по заетостта както за 
търсещите работа, така и за 
работодателите, и по-специално 
необходимостта от развитие на 
персонализирани публични служби по 
заетостта за безработните лица, 
младите хора и уязвимите групи;

Or. ro

Изменение 10
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Проектостановище
Параграф 1 – буква a) (нова)

Проектостановище Изменение

a) призовава да се отдели по-голямо 
внимание на въпроса за намаляване на 
безработицата сред младите хора, 
много от които са с добро 
образование и квалификация, но не 
могат да си намерят работа поради 
такива фактори като липсата на 
опит, както и да се предприемат 
реални и ефективни действия за тази 
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цел; посочва, че това положение би 
могло да доведе до дългосрочно 
изкривяване на пазара на труда на ЕС;

Or. pl

Изменение 11
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1 – точка 2 (нова)

Проектостановище Изменение

(2) призовава държавите-членки да 
създадат набор от инструменти за 
улесняване на достъпа до пазара на 
труда за възрастните хора, които да 
осигурят по-добри условия на труд и 
живот;

Or. ro

Изменение 12
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Проектостановище
Параграф 1 – буква б) (нова)

Проектостановище Изменение

б) обръща внимание на факта, че 
безработицата сред жените 
нараства, засягайки дори жени с 
висока квалификация и умения, и 
призовава Комисията да положи 
усилия да гарантира равни 
възможности за жените и мъжете 
на пазара на труда;

Or. pl
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Изменение 13
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 1 – точка 3 (нова)

Проектостановище Изменение

(3) подкрепя насърчаването на 
интегрирани подходи, включващи 
основните участници на национално, 
регионално и местно равнище, с цел 
стимулиране на постоянното 
обучение, подобряване на качеството 
на обучението и развитие на 
корпоративна култура;

Or. ro

Изменение 14
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване 
на нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия 
сектор на „зелената“ икономика; 
счита, че това се отнася на първо 
място до Европейския социален фонд 
(ЕСФ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
програмата за образование и обучение 
през целия живот и програмата 
„Прогрес“;

2. подкрепя по-ефикасното използване 
на различните структурни фондове в 
рамките на политиката на
сближаване, например Европейския 
фонд за регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския социален фонд (ЕСФ) и 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
както и засилената координация на 
тези фондове с другите европейски 
финансови инструменти, насочени 
към развитието на нови умения и 
създаването на работни места, 
например програмата за образование и 
обучение през целия живот и 
програмата „Прогрес“, с цел 
насърчаване на взаимодействието 
между различните финансови 
инструменти и различните 



PE467.282v01-00 10/34 AM\871482BG.doc

BG

европейски политики с оглед на 
постигането на целите на 
програмата за нови умения и работни 
места;

Or. pt

Изменение 15
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения, и националните 
правителства да вземат по-активно 
участие в подпомагането на 
създаването на работни места, по-
специално в растящия сектор на 
„зелената“ икономика; счита, че това се 
отнася на първо място до възможно 
най-голямо мобилизиране на 
средствата: Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
програмата за образование и обучение 
през целия живот и програмата 
„Прогрес“;

Or. lt

Изменение 16
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 2
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Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. изтъква необходимостта да се 
гарантира ефикасно използване на
финансовите средства, предназначени за 
развиване на нови умения и създаване 
на работни места, по-специално в 
растящия сектор на „зелената“ 
икономика; счита, че това се отнася на 
първо място до Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР), 
Европейския земеделски фонд за 
развитие на селските райони (ЕЗФРСР), 
програмата за образование и обучение 
през целия живот и програмата 
„Прогрес“;

Or. es

Изменение 17
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“; изтъква 
в тази връзка значението на 
децентрализирания подход при 
използването на тези средства;
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Or. en

Изменение 18
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;
подкрепя използването на програмите
INTERREG за придобиване на нови 
умения от работниците и за 
стимулиране на заетостта;

Or. ro

Изменение 19
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
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се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;
подчертава значението на 
взаимодействието между различните 
европейски фондове;

Or. fr

Изменение 20
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“; счита, 
че на физическите лица и 
предприятията трябва да се 
предоставят и подходящи стимули, 
така че те да инвестират в обучение 
с цел повишаване на уменията на 
служителите, за да се отговори на 
изискванията на пазара на труда;

Or. lt
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Изменение 21
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“; в тази 
връзка изтъква приноса на 
политиката на сближаване за 
водещата инициатива „Европа за 
ефективно използване на ресурсите“ и 
нейния потенциал за устойчивия 
растеж; подчертава потенциала на 
една нова устойчива икономика и 
специалната необходимост от 
развиване на „зелени“ умения с цел да 
се позволи на работниците да се 
възползват от този потенциал и да се 
използват познанията по 
екологичните въпроси на 
заинтересованите страни от 
гражданското общество чрез 
включването им в изготвянето, 
представянето, наблюдението и 
оценяването на националните 
програми за реформи;

Or. en
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Изменение 22
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 2

Проектостановище Изменение

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; счита, че това 
се отнася на първо място до 
Европейския социален фонд (ЕСФ), 
Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

2. признава необходимостта да се 
използват по-ефикасно финансовите 
средства, предназначени за развиване на 
нови умения и създаване на работни 
места, по-специално в растящия сектор 
на „зелената“ икономика; подкрепя 
използването на социалната 
икономика като средство за създаване 
на работни места за по-малко 
облагодетелстваните социални 
групи; счита, че това се отнася на първо 
място до Европейския социален фонд 
(ЕСФ), Европейския фонд за регионално 
развитие (ЕФРР), Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР), програмата 
за образование и обучение през целия 
живот и програмата „Прогрес“;

Or. ro

Изменение 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Проектостановище
Параграф 2 – точка 1 (нова)

Проектостановище Изменение

(1) приветства въвеждането на 
пилотния проект EURES „Вашата 
първа работа“, насочен към младите 
хора в 27-те държави-членки, които 
търсят работа; счита, че в проекта 
следва да участват местните органи 
и организации, които отговарят за 
интеграцията на младите хора 
независимо от техния социален или 
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географски произход;

Or. ro

Изменение 24
Nuno Teixeira

Проектостановище
Параграф 2а (нов)

Проектостановище Изменение

2а. изтъква значението на 
регионалното измерение за 
изпълнението на програмата за нови 
умения и работни места; счита, че 
участието на европейските региони 
ще спомогне за превръщането на 
програмата в истински успех и 
призовава за засилване на това 
измерение;

Or. pt

Изменение 25
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта да се 
увеличи ефикасността на 
инструментите на  политиката на 
сближаване, по-специално на ЕСФ, 
чрез концентрирането на  
финансовите средства върху 
ограничен брой приоритети, 
укрепването на условията, 
необходими за институционални 
реформи, поставянето на ясни и 
измерими цели и създаването на 
инвестиционни договори за развитие 

заличава се
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и партньорство между Комисията и 
държавите-членки;

Or. fr

Изменение 26
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 3

Проектостановище Изменение

3. признава необходимостта да се 
увеличи ефикасността на инструментите 
на  политиката на сближаване, по-
специално на ЕСФ, чрез 
концентрирането на  финансовите 
средства върху ограничен брой 
приоритети, укрепването на условията, 
необходими за институционални 
реформи, поставянето на ясни и 
измерими цели и създаването на 
инвестиционни договори за развитие и 
партньорство между Комисията и 
държавите-членки;

3. признава необходимостта да се 
увеличи ефикасността на инструментите 
на  политиката на сближаване, по-
специално на ЕСФ, чрез 
концентрирането на  финансовите 
средства върху ограничен брой 
приоритети, укрепването на условията, 
необходими за институционални 
реформи, укрепването на принципа на 
партньорство, поставянето на ясни и 
измерими цели и създаването на 
инвестиционни договори за развитие и 
партньорство между Комисията и 
държавите-членки;

Or. en

Изменение 27
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 3a (нов)

Проектостановище Изменение

3a. подчертава факта, че ЕСФ е 
многогодишна програма, която играе 
ключова роля за подобряване на 
пригодността за заетост и допринася 
за целта за социална интеграция и 
укрепване на 
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конкурентоспособността на 
европейските региони; ето защо 
предлага за хоризонталните 
приоритети да се отделят повече 
средства от ЕСФ, като същевременно 
се предприемат политически 
действия в областта на заетостта;

Or. lt

Изменение 28
Kerstin Westphal

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;
посочва в тази връзка, че следва да се 
използват и знанията и опитът на 
възрастните хора, например чрез 
проекти за предоставяне на 
напътствия;

Or. de

Изменение 29
Luís Paulo Alves

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
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(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор, като 
счита, че следва да бъдат създадени и 
механизми за обучение, пригодени към 
нуждите на предприятията;

Or. pt

Изменение 30
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като 
приоритетно се вземат предвид 
потребностите на малките и средните 
предприятия (МСП), които осигуряват 
две трети от работните места в частния 
сектор;

Or. es

Изменение 31
Alain Cadec

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;
подчертава значението на 
финансирането от частния сектор за 
обучението и създаването на работни 
места;
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Or. fr

Изменение 32
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;
счита, че следва да се насърчи 
реформата на пазара на труда с цел 
подобряване на неговата гъвкавост и 
сигурност; подчертава 
необходимостта от развиване на 
уменията, нужни за работата в 
днешния и утрешния свят, 
подобряване на качеството на 
работните места, гарантиране на по-
добри условия на труд и осигуряване 
на възможност за създаване на нови 
работни места;

Or. lt

Изменение 33
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;
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работните места в частния сектор; призовава държавите-членки и 
Комисията да обърнат внимание по-
специално на предприемачеството 
сред жените, което през последното 
десетилетие бележи застой, да им 
осигурят благоприятна среда за 
създаване и запазване на работни 
места и да подобрят техния достъп 
до финансиране;

Or. en

Изменение 34
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 4

Проектостановище Изменение

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор;

4. подкрепя политиките, целящи да се 
създадат нови работни места, като се 
вземат предвид потребностите на 
малките и средните предприятия 
(МСП), които осигуряват две трети от 
работните места в частния сектор; 
подкрепя иновативните мерки за 
създаване на нови умения, особено във 
връзка с МСП;

Or. ro

Изменение 35
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Проектостановище
Параграф 4 – буква a) (нова)

Проектостановище Изменение

a) счита, че предвид застаряването 
на населението на Европа следва да 
бъдат предприети по-енергични 
мерки за улесняване на наемането на 
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работа на хора на възраст над 55 
години, например под формата на 
стимули за работодателите; 
подчертава значението на 
допълнителното обучение и 
повишаването на квалификацията на
тези хора, което ще им позволи да се 
върнат обратно на пазара на труда;

Or. pl

Изменение 36
Rolandas Paksas

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. обръща внимание на значението 
на прилагането на принципа на 
съчетаване на гъвкавост и сигурност; 
призовава за създаването на система 
от координирана заетост и обучение, 
подпомагане на доходите и равновесие 
между професионалния и личния 
живот, което би осигурило гъвкав 
пазар на труда и сигурност на 
работниците и работните места и
би подобрило равновесието между 
тези фактори на пазара на труда;

Or. lt

Изменение 37
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 4a (нов)

Проектостановище Изменение

4a. призовава Комисията да 
преразгледа съществуващата рамка 
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на европейските схеми за пряко 
подпомагане на предприятията и да 
проучи възможността за отделяне на 
по-голямата част от подкрепата за 
създаване на работни места в 
предприятията, развитие на 
уменията на работниците и 
изпълнение на програми за 
допълнително обучение;

Or. lt

Изменение 38
Elie Hoarau

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е важно да се установят 
стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

5. счита, че е важно да се установят 
стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
висшите кадри и работниците, в 
образование и в интегриране на 
хората в неравностойно положение в 
трудовия свят, като наред с другото се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

Or. fr

Изменение 39
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е важно да се установят 5. счита, че е изключително важно да 
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стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

се установят стимули и условия за 
ефикасно споделяне на разходите с цел 
да се увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

Or. es

Изменение 40
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е важно да се установят
стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

5. обръща внимание на значението на 
установяването на стимули и условия 
за ефикасно споделяне на разходите с 
цел да се увеличат публичните и 
частните инвестиции в постоянно 
обучение на работната сила и в 
образование и обучение през целия 
живот, като се поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност, 
изучаването на езици, развитието на 
умения в областта на планирането, 
анализите и разрешаването на 
проблеми, и организационни и 
комуникационни умения, и 
развитието на способността за 
адаптиране към нови ситуации;

Or. lt

Изменение 41
Elisabeth Schroedter
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Проектостановище
Параграф 5

Проектостановище Изменение

5. счита, че е важно да се установят 
стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;

5. счита, че е важно да се установят 
стимули и условия за ефикасно 
споделяне на разходите с цел да се 
увеличат публичните и частните 
инвестиции в постоянно обучение на 
работната сила и в образование и 
обучение през целия живот, като се 
поставя ударение върху 
информационните и комуникационни 
технологии и цифровата грамотност;
изтъква значението на 
подобряването на достъпа на хората 
до ИКТ независимо от тяхното 
местоживеене и социално положение;

Or. en

Изменение 42
Petru Constantin Luhan

Проектостановище
Параграф 5a (нов)

Проектостановище Изменение

5a. счита, че подкрепата за частните 
предприятия, предназначена за 
научноизследователски и развойни 
дейности, ще генерира нови работни 
места и ще даде възможност за 
развиване на нови умения в отговор на 
нуждите на пазара;

Or. ro

Изменение 43
Lambert van Nistelrooij
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Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

6. настоява на факта, че обменът на опит
и добри практики, и създаването на 
мрежи и механизми за координация 
между висшето образование, научните 
изследвания и бизнес центровете играят 
важна роля за подобряване на уменията 
и привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

Or. en

Изменение 44
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят съществена
роля за подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

Or. es

Изменение 45
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
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образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;
изтъква необходимостта от 
консолидиране на мрежите на 
работодателите и насърчава обмена 
на добри практики между тях; 
подчертава значението на стабилния 
баланс по отношение на търсенето 
предлагането между работодателите 
и институциите в областта на 
образованието и обучението;

Or. ro

Изменение 46
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи на национално 
и паневропейско равнище между 
висшето образование, научните 
изследвания и бизнес центровете играят 
важна роля за подобряване на уменията 
и привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

Or. lt

Изменение 47
Juozas Imbrasas

Проектостановище
Параграф 6
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Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;
счита, че е необходимо да се осигурят 
такива условия на пазара на труда, 
които ще улеснят създаването на 
работни места, напр. намаляване на 
административната тежест или 
данъците, свързани с работата и 
мобилността, особено важни в 
секторите с бърз растеж, които са 
силно зависими от технологичните 
изследователски и развойни 
дейности; счита, че следва да се 
насърчава предприемачеството, напр. 
чрез обмен на добри практики в 
областта на развитието на 
предприемачеството и прилагане на 
програма „Еразъм“ за млади 
предприемачи;

Or. lt

Изменение 48
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6

Проектостановище Изменение

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
потребностите на пазара на труда;

6. настоява на факта, че обменът на опит 
и създаването на мрежи между висшето 
образование, научните изследвания и 
бизнес центровете, както и 
публичните институции и местните 
органи, играят важна роля за 
подобряване на уменията и 
привеждането им в съответствие с 
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потребностите на пазара на труда;
призовава местните и регионални 
органи да насърчават европейската 
Схема по управление на околната 
среда и одитиране (EMAS) и да 
поощряват всички икономически 
сектори да се стремят да се 
регистрират по нея; призовава за 
създаването на програми за 
професионално насочване за 
местните и регионални 
администрации с цел увеличаване на 
общите познания по екологичните 
въпроси с оглед насърчаване на 
развитието на устойчива икономика;

Or. en

Изменение 49
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 6а (нов)

Проектостановище Изменение

6a. призовава да се разгледа 
възможността за създаване на единна 
европейска система с критерии за 
висшето образование, за да се 
гарантира, че всички европейски 
студенти участват на пазара на 
труда при равни условия и да се 
подобри работата на 
университетите чрез споделяне на 
добри практики;

Or. lt

Изменение 50
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 6а (нов)
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Проектостановище Изменение

6a. приветства предложението на 
Комисията за насърчаване на 
европейските центрове за високи 
постижения в рамките на новите 
академични специализации за 
бъдещите работни места; изтъква, 
че особено в градските райони 
регионалните и местните органи са в 
най-добро положение и имат най-
голяма възможност да създадат 
необходимите условия за растеж на 
клъстерите от иновативни 
предприятия; посочва, че тези 
клъстери могат да действат като 
решителен стимул за местното 
икономическо развитие и да създават 
нови работни места в регионите;

Or. en

Изменение 51
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. отбелязва, че постигането на целите 
на стратегията за нови умения и 
работни места е преди всичко 
отговорност на държавите-членки; 
счита, че поради това е необходимо 
Комисията да следи за това, всяка 
държава-членка да има ангажимент към 
целите на стратегията;

7. отбелязва, че постигането на целите 
на програмата за нови умения и
работни места е преди всичко 
отговорност на държавите-членки и 
регионите; счита, че поради това е 
необходимо Комисията да следи за това, 
всяка държава-членка да има 
ангажимент към целите на програмата;

Or. en

Изменение 52
Elie Hoarau
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Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
работната сила в сферите на 
признаването на квалификациите и 
преносимостта на допълнителни 
пенсионни права.

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
висшите кадри и работниците в 
сферите на признаването на 
квалификациите, преносимостта на 
основни и допълнителни пенсионни 
права и преносимостта на права във 
връзка с държавното или частно 
здравно осигуряване.

Or. fr

Изменение 53
Iosif Matula

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
работната сила в сферите на 
признаването на квалификациите и 
преносимостта на допълнителни 
пенсионни права.

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
работната сила в сферите на 
признаването на квалификациите и 
преносимостта на допълнителни 
пенсионни права; подчертава 
необходимостта от насърчаване на 
мобилността на работната сила 
между държавите-членки като 
възможно средство за намаляване на 
регионалните неравновесия и 
изпълнение на целите на политиката 
на сближаване.

Or. ro
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Изменение 54
Elisabeth Schroedter

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
работната сила в сферите на 
признаването на квалификациите и 
преносимостта на допълнителни 
пенсионни права.

8. приканва Комисията да предприеме 
мерки за премахване на 
административните и правните пречки с 
цел подобряване на мобилността на 
работната сила в сферите на 
признаването на квалификациите и 
преносимостта на допълнителни 
пенсионни права; приветства 
инициативата на Комисията за 
реформа на мрежата на 
европейските служби по заетостта 
(EURES) с цел подобряване на 
услугите за мобилните работници и 
търсещи работа лица най-вече в 
граничните райони; подчертава, че
EURES играе ключова роля в 
консултирането на мобилните 
работници и търсещи работа лица по 
отношение на техните права, както 
и че това спомага за постигането на 
истински вътрешен пазар; изтъква 
важната роля на социалните 
партньори за предоставянето на 
консултации на работниците при 
трансгранични партньорства с оглед 
на подобряването на икономическото 
положение в граничните райони.

Or. en

Изменение 55
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 8а (нов)



AM\871482BG.doc 33/34 PE467.282v01-00

BG

Проектостановище Изменение

8а. счита, че предвид бързите 
промени в технологиите и системите 
за производство следва да бъде 
установена постоянна процедура за 
оценка на програмата за нови умения 
и работни места в контекста на тези 
промени;

Or. es

Изменение 56
Rosa Estaràs Ferragut

Проектостановище
Параграф 8б (нов)

Проектостановище Изменение

8б. призовава за включване на 
регионалните и местни участници в 
процеса на оценяване, адаптиране и 
определяне на промените в хода на 
изпълнение на програмата за нови 
умения и работни места.

Or. es

Изменение 57
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. счита за важно насърчаването и 
подкрепата за ориентиране и 
активизиране на възрастните хора в 
контекста на партньорството за 
иновации за активен живот на 
възрастните и за остаряване в добро 
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здраве;

Or. en

Изменение 58
Lambert van Nistelrooij

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8а. призовава за широка подкрепа за 
предоставянето на възможности за 
заетост на възрастните работници, 
като се има предвид, че в момента 
предприятията проявяват слаб 
интерес към тях.

Or. nl

Изменение 59
Viktor Uspaskich

Проектостановище
Параграф 8а (нов)

Проектостановище Изменение

8a. настоятелно призовава 
Комисията да изготви стратегически 
документ, в който ясно да се посочва 
минималният дял от БВП на 
държавите-членки, който следва да се 
изразходва за създаване на работни 
места и програми за допълнително 
обучение.

Or. lt


