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Изменение 22
Karima Delli

Предложение за регламент
Заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални
иновации

Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък, солидарност, 
заетост и иновации

Or. en

Изменение 23
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) (1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“  
на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“) с цел да се осигури 
продължение и развитие на дейностите, 
провеждани на основание Решение № 
1672/2006/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 октомври 
2006 г. за създаване на програма на 
Общността за заетост и социална 
солидарност — „Прогрес“ , Регламент 
(ЕС) № 492/2011 на Европейския 
парламент и на Съвета от 5 април 2011 

(1) В съответствие със съобщение 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
на Комисията, в което се препоръчва 
рационализиране и опростяване на 
инструментите за финансиране на 
Съюза и насочването им както към 
добавената стойност за Съюза, така и 
към въздействието им и резултатите от 
тях, с настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък, солидарност, 
заетост и иновации (наричана по-
нататък „програмата“) с цел да се 
осигури продължение и развитие на 
дейностите, провеждани на основание 
Решение № 1672/2006/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
24 октомври 2006 г. за създаване на 
програма на Общността за заетост и 
социална солидарност — „Прогрес“, 
Регламент (ЕС) № 492/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета от 5 
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г. относно свободното движение на 
работници в Съюза , Решение 2003/8/ЕО 
на Комисията от 23 декември 2002 г. за 
приложение на Регламент (ЕИО) № 
1612/68 на Съвета относно 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа  и Решение № 
283/2010/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета от 25 март 2010 г. за 
създаване на Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване „Прогрес“  
(наричан по-нататък „механизмът“)

април 2011 г. относно свободното 
движение на работници в Съюза, 
Решение 2003/8/ЕО на Комисията от 23 
декември 2002 г. за приложение на 
Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета 
относно компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и Решение № 283/2010/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета от 
25 март 2010 г. за създаване на 
Европейски механизъм за 
микрофинансиране за трудова заетост и 
социално приобщаване „Прогрес“ 
(наричан по-нататък „механизмът“).

Or. en

Изменение 24
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“ и „Младеж в 

(3) В съответствие с член 148, параграф 
4 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз на 21 октомври 
2010 г. Съветът прие насоки за 
политиките в областта на заетостта, 
които заедно с общите насоки за 
икономическите политики на държавите 
членки и на Съюза, приети в 
съответствие с член 121 от Договора, 
съставляват интегрираните насоки за 
стратегията „Европа 2020“. Програмата 
следва да допринесе за прилагането на 
интегрираните насоки за „Европа 2020“, 
и по-специално за насоки с номера 7, 8 и 
10, като същевременно подпомага 
изпълнението на водещите инициативи, 
особено на „Европейска платформа 
срещу бедността и социалното 
изключване“, „Програма за нови умения 
и работни места“ и „Младеж в 
движение“, както и инициативата 
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движение“. „Възможности за младежта“.

Or. en

Изменение 25
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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 

(4) Водещите инициативи „Европейска 
платформа срещу бедността и 
социалното изключване“ и „Съюз за 
иновации“ определят социалните 
иновации като важен инструмент –
особено в настоящия период на 
икономическа криза в ЕС като цяло, 
както и в отделни региони – 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, така че 
по-специално да се насърчи растежът 
и балансираното развитие на 



PE488.021v01-00 6/72 AM\900792BG.doc

BG

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

регионите на ЕС. 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 прилагането на нови 
подходи към неотложните въпроси, 
свързани със социалните потребности и 
предизвикателства.

Or. fr

Изменение 26
Karima Delli

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 

(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 тяхното практическо 
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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 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

прилагане 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 
прилагането на нови подходи към 
неотложните въпроси, свързани със 
социалните потребности и 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 27
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) По-специално програмата следва 
да съдейства за установяването, 
оценяването и по-широкото 
използване на иновационните 
решения и практики чрез социална 
политика на експериментиране, с цел 
да се подпомогнат държавите членки 
да увеличат ефикасността на своите 
пазари на труда, както и 
допълнително да подобрят своите 
политики за социална закрила и 
приобщаване, където е необходимо. 
Социалната политика на 
експериментиране се отнася до 
полеви изпитания на социални 
иновации на проектна основа. Тя 
позволява събирането на данни 
относно осъществимостта на 
социалните иновации. Успешните 
идеи следва да бъдат реализирани в 
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по-широк мащаб с финансовата 
подкрепа на Европейския социален 
фонд (ЕСФ), както и на други 
източници. Опитът показва, че 
проектите за експериментиране в 
областта на социалната политика 
често продължават между три и пет 
години и включват голямо 
разнообразие от участници от 
всякаква величина. Националните 
информационни центрове за социално 
експериментиране, там, където 
съществуват, „обслужват на едно 
гише“ всички заинтересовани страни 
и подпомагат създаването и 
развитието на мрежи и 
партньорства.

Or. de

Изменение 28
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Програмата следва да обърне 
специално внимание на 
териториалното измерение на 
бедността и изключването и особено 
на нарастващото неравенство между 
и в рамките на регионите, между 
регионите и градовете и в рамките на 
градовете и по-малките 
териториални единици.

Or. en

Изменение 29
Karima Delli
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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 бъде разпределян 
ежегодно, за да се отговори на 
приоритетите на политиката.

(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
намали административната тежест за 
бенефициерите. 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.

Or. en

Изменение 30
Karima Delli
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа в подкрепа 
на създаването на политики в областта 
на заетостта и социалните въпроси. 
Една такава база данни би добавила 
стойност към действията на национално 
равнище като предостави възможност за 
събиране на данни и тяхното сравнение 
в рамките на Съюза, както и за 
разработването на статистически 
инструменти и методи и общи 
показатели с оглед получаване на пълна 
информация за ситуацията в областта на 
заетостта, социалната политика и 
условията на труд в целия Съюз, и като 
гарантира високо качество на 
оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност.

(6) Съюзът следва да подсигури 
стабилна аналитична основа в подкрепа 
на създаването на политики в областта 
на заетостта и социалните въпроси. 
Една такава база данни би добавила 
стойност към действията на национално 
равнище като предостави възможност за 
събиране на данни и тяхното сравнение 
в рамките на Съюза, както и за 
разработването на статистически 
инструменти и методи и общи 
показатели с оглед получаване на пълна 
информация за ситуацията в областта на 
заетостта, социалната политика и 
условията на труд в целия Съюз, и като 
гарантира високо качество на 
оценяването на програмите и 
политиките от гледна точка на тяхната 
ефикасност и ефективност. По-
специално по-доброто разбиране на 
териториалното измерение на 
неравностойното социално-
икономическо положение би могло да 
увеличи значително стойността на 
усилията за развитие на по-
устойчиви и интегрирани подходи за 
преодоляването му.

Or. en

Изменение 31
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 

(7) Съюзът се намира в уникалната 
позиция да предостави платформа за 
обмен на равнището на Съюза в рамките 
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на политиката и за взаимно обучение 
между държавите членки в областта на 
заетостта и социалните въпроси. 
Познаването на политиките, прилагани 
в други държави, и на резултатите от 
тях разширява набора от възможности 
пред създателите на политиките, 
стимулира разработването на нови 
политики и насърчава реформите на 
национално равнище.

на политиката и за взаимно обучение 
между държавите членки чрез 
насърчаване на примерите на добра 
практика в областта на заетостта и 
социалните въпроси. Познаването на 
политиките, прилагани в други държави, 
и на резултатите от тях разширява 
набора от възможности пред 
създателите на политиките, стимулира 
разработването на нови политики и 
насърчава реформите на национално 
равнище.

Or. ro

Изменение 32
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 8 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Следва също така да се 
предприемат действия за насърчаване 
на инвестициите в здравеопазването 
и социалните институции с оглед не 
само да се намали неравенството и 
дискриминацията, но също така и да 
се насърчат растежът, 
благоденствието и развитието на 
национално, регионално и местно 
равнище;

Or. fr

Изменение 33
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със 
своя принос към социалните иновации
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля 
за постигането на целите на 
програмата.

(9) Организациите на гражданското 
общество, включително социалните 
партньори играят ключова роля за 
насърчаване на качествената 
заетост и борба със социалното 
изключване и бедността, както и при 
борбата с безработицата, и следва да 
бъдат тясно свързани с всички 
действия за постигане на целите на 
програмата. Организациите на 
гражданското общество, действащи на 
различни равнища, следва също така 
да участват пълноценно, за да бъдат 
постигнати целите на програмата.
Поради това те следва да участват в 
разработването, мониторинга, 
оценката, практическото изпитване 
и разпространяването на нови 
политики и взаимното учене в тази 
област. Следва да се насърчава 
създаването на висококачествени 
партньорства на всички равнища. 
Партньорският принцип следва да се 
укрепи и разшири като водещ 
принцип за всички раздели на 
програмата.

Or. en

Изменение 34
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със своя 
принос към социалните иновации 
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля за 

(9) С участието си в процеса на 
формулиране на политиките и със своя 
принос към социалните иновации 
организациите на гражданското 
общество, действащи на различни 
равнища, могат да имат важна роля за 
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постигането на целите на програмата. постигането на целите на програмата.
Във връзка с това следва да бъде 
насърчаван непрекъснатият диалог 
между националните, регионалните и 
местните органи, представителите 
на гражданското общество и 
социалните партньори, с оглед да се 
гарантира ефективното изпълнение 
на интегрираните действия.

Or. fr

Изменение 35
Nuno Teixeira

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, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите 
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като установява 
активно възможностите за заетост, 
улеснява транснационалната географска 
мобилност на работниците, по-
специално на младите работници, 
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
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Изменение 36
Iosif Matula

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, 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 изпълнението на 
политиките за гъвкава сигурност и 
постигане на целите от стратегия 
„Европа 2020“.

Or. ro

Изменение 37
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
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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.

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, по-
специално като бъдат направени 
административните формалности 
по-гъвкави, 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, жените 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. Комисията следва също 
така да гарантира, че регионите, 
засегнати от непрекъснати 
ограничения, и регионите, засегнати 
от кризата, имат по-голям достъп до 
средства от Европейския съюз, като 
по този начин им се даде възможност 
да действат като лостове за растеж 
и се намалят техните ограничения.

Or. pt

Изменение 38
Petru Constantin Luhan

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 

(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 
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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.

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. 
Също така малките предприятия и 
микропредприятията съставляват 
мнозинството от новооснованите 
компании в Европейския съюз и 
микрокредитите биха могли да 
представляват най-бързото средство 
за получаване на добавена стойност и 
конкретни резултати. Като първа 
стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.

Or. ro

Изменение 39
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 

(17) За да почерпи от опита на 
международните финансови 
институции, и по-специално на групата 
на Европейската инвестиционна банка, 
действията, включващи 
микрофинансиране и социално 
предприемачество, следва да се 
провеждат непряко от Комисията чрез 
възлагане на задачите по изпълнение на 
бюджета на финансови институции в 
съответствие с финансовия регламент. 
Използването на ресурсите на Съюза 
позволява концентрирането на лостовия 
ефект от действията на международните 
финансови институции и другите 
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инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране за 
микропредприятията, включително 
на самостоятелно заетите лица и на 
социалните предприятия. По този 
начин приносът на Съюза подпомага 
разрастването на развиващия се сектор 
на социалното предприемачество и на 
пазара за микрофинансови услуги в 
Съюза и насърчава трансграничните 
дейности.

инвеститори, позволява обединяване на 
подходите и по този начин се подобрява 
достъпът до финансиране и 
разпространението на 
микрофинансиране сред особено 
„рисковите“ групи и младите хора. То 
също така подпомага развитието на 
предприемачеството, социалната 
икономика и микропредприятията, 
които нямат или имат 
недостатъчен кредитен рейтинг и 
капиталови ресурси, поради което 
нямат достъп до кредитиране. По 
този начин приносът на Съюза 
подпомага разрастването на развиващия 
се сектор на социалното 
предприемачество и на пазара за 
микрофинансови услуги в Съюза и 
насърчава трансграничните дейности.

Or. en

Изменение 40
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17а) В съответствие със 
стратегията „Европа 2020“ 
програмата следва да разреши 
проблема с младежката безработица. 
Въпреки някои положителни 
признаци на икономическо 
възстановяване през 2009 г., 
растежът на заетостта беше 
твърде слаб, за да намали стабилно 
високият процент на безработица. 
Средните периоди на безработица се 
удължиха и младежката безработица 
се увеличи в много държави членки, 
като достигна до 40% в някои от тях. 
Въпреки, че ситуацията в отделните 
държави членки се различава 
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значително, средното равнище на 
младежката безработица в Съюза е 
над два пъти по-висока от равнището 
на безработица сред възрастните. 
Освен това съществуват значителни 
регионални различия. Младежката 
безработица нараства по-специално в 
селските райони. На младите хора 
под 25 години следва да се осигури 
бъдеще и перспектива за  ключова 
роля в приноса към обществото и 
икономиката на Европа, което е от 
особено значение в този период на 
криза.

Or. en

Изменение 41
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17б) Преодоляването на младежката 
безработица и несигурността на 
младежката заетост не само ще 
намали социалните разходи, но също 
така ще насърчи социалното 
приобщаване. Поради това 
програмата следва да се концентрира 
по-специално върху младежката 
заетост, като въведе оста 
„Инициатива за младежта“, която 
има за цел подобряването на прехода 
от образованието към достойна 
работа, както и достойни условия на 
труд за младите хора и намаляване на 
ранното напускане на училището. 

Or. en



AM\900792BG.doc 19/72 PE488.021v01-00

BG

Изменение 42
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17в) Механизмът за 
микрофинансиране следва да има 
дълготрайно въздействие, като 
достигне до потенциалните 
бенефициери и служи като активен 
елемент както за икономическите 
политики, така и за политиките за 
местно развитие. Дейностите, 
свързани с микрофинансиране и 
социално предприемачество, следва да 
бъдат съпътствани от програми за 
наставничество и обучение, за да се 
увеличат максимално шансовете за 
създаване на жизнеспособни и 
конкурентоспособни 
микропредприятия. За тази цел 
трябва да се отпусне конкретен дял 
от бюджета за тези мерки.

Or. en

Изменение 43
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17г) Комисията и държавите членки 
следва да възприемат основан на 
правата подход към обучението и 
заетостта. Качественият аспект на 
достойната работа за младите хора, 
включително възнаграждението за 
стажовете, не следва да бъде 
подлагано на риск и основните 
трудови стандарти и други 
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стандарти, свързани с качеството на 
труда, като например работното 
време, заплащането, социалната 
сигурност и здравето и 
безопасността на работното място 
следва да представляват основна 
загриженост в полаганите усилия. 

Or. en

Изменение 44
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17д) Действията в рамките на 
програмата следва да подпомогнат 
държавите членки в създаването на 
ефикасни стимули, като например 
субсидиране на заетостта или 
осигурителни вноски за младите хора, 
за създаването на достойни условия 
на живот и труд. Такива стимули 
следва да насърчат държавните и 
частните работодатели да наемат 
на работа и да обучават млади хора, 
да инвестират както в създаването 
на качествени работни места за 
млади хора, така и в продължаващо 
обучение и подобряване на уменията 
им по време на заетостта, и да 
подкрепят избора на 
предприемачеството от младите 
хора. Програмата следва също така 
да подчертава специалната роля и 
значение на малките предприятия по 
отношение на обучението, 
експертните познания и 
традиционното ноу-хау и да 
гарантира достъпа на младите хора 
до микрофинансиране. Програмата 
следва да улеснява обмена на най-
добри практики между държавите 
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членки във всички тези области.

Or. en

Изменение 45
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 17 e (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17е) Действията в рамките на 
програмата следва да подпомогнат 
държавите членки и участниците на 
пазара на труда в прилагането на 
„Гаранцията за младежта“, с която 
се гарантира, че в срок от четири 
месеца от напускането на училище 
младите хора са постъпили на 
работа, учат или се 
(пре)квалифицират, по-специално 
младежите, напуснали 
преждевременно сферата на 
образование и обучение, и другите 
младежи в уязвимо положение. 
Програмата следва да улеснява 
обмена на най-добри практики между 
държавите членки в тази област.

Or. en

Изменение 46
Karima Delli

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 

(18) Съгласно член 8 от Договора 
програмата следва да гарантира, че 
изпълнението на приоритетните й 
цели насърчава равенството между
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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.

жените и мъжете. Оценките 
показват, че е важно полът да се
взема предвид във всички аспекти на 
програмата, като същевременно се 
гарантира предприемането на 
конкретни действия за насърчаване 
на равенството между половете.
Необходими са редовно наблюдение и
оценяване с цел преценка на начина, по 
който въпросите на равенството между 
половете са включени в дейностите на 
програмата.

Or. en

Изменение 47
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 18 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Съгласно член 10 от Договора 
програмата следва да гарантира че 
изпълнението на нейните 
приоритетни цели допринася за 
борбата с дискриминацията, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация, и 
изпълнява задължението съгласно 
Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания по отношение, 
наред с другото, на образованието, 
труда и заетостта, както и 
достъпността. Програмата следва да 
допринася за стратегиите на Съюза 
за изпълнение на тези принципи. 
Следва да се извършва редовно 
наблюдение и оценка на начина, по 
който въпросите на борбата с 
дискриминацията са включени в 
дейностите на програмата.

Or. en
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Изменение 48
Karima Delli

Предложение за регламент
Съображение 18 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) Съгласно член 3 от Договора и 
член 24 от Хартата на основните 
права на Европейския съюз 
програмата гарантира защита на 
правата на децата.

Or. en

Изменение 49
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване.

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
качествена заетост, с осигуряването на 
адекватна социална закрила и с борбата 
срещу социалното изключване.

Or. en

Изменение 50
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване.

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване; местните и 
регионалните органи следва да 
насърчават институциите, 
занимаващи се с 
научноизследователска дейност и 
промишленост, и да насърчават и 
подпомагат инвестициите на 
промишлените предприятия в 
научноизследователската и развойна 
дейност.

Or. ro

Изменение 51
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на 
държавите членки и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен в 
същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 

(21) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на 
държавите членки и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен в 
същия член, и като се отчита 
институционалната структура на 
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на тези цели. държавите членки и регионите,
настоящият регламент не надхвърля 
необходимото за постигането на тези 
цели.

Or. pt

Изменение 52
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на
държавите членки и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен в 
същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

(21) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен от всички
държави членки, по-специално на 
регионално равнище, и следователно 
поради техния обхват и последици 
могат да бъдат по-добре постигнати на 
равнището на Съюза, Съюзът може да 
приеме мерки в съответствие с 
принципа на субсидиарност, установен 
в член 5 от Договора за Европейския 
съюз. В съответствие с принципа на 
пропорционалност, както е установен в 
същия член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигането 
на тези цели.

Or. ro

Изменение 53
Iosif Matula

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Компетентните органи следва 
да предложат финансови стимули на 
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работодателите, като предоставят 
обучение за недостатъчно 
квалифицирания персонал и по този 
начин подпомогнат навлизането му 
на пазара на труда. 

Or. ro

Изменение 54
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални
иновации (наричана по-нататък 
„програмата“), която има за цел да 
допринесе за изпълнението на стратегия 
„Европа 2020“, на нейните водещи цели 
и интегрирани насоки, като предоставя 
финансова подкрепа за целите на 
Европейския съюз за насърчаване на 
висока степен на заетост, осигуряване 
на адекватна социална закрила, борба 
срещу социалното изключване и 
бедността и подобряване на условията 
на труд.

1. С настоящия регламент се създава 
програма на Европейския съюз за 
социален напредък, солидарност, 
заетост и иновации (наричана по-
нататък „програмата“), която има за цел 
да допринесе за изпълнението на 
стратегия „Европа 2020“, на нейните 
водещи цели, водещи инициативи,
интегрирани насоки и инициативата 
„Възможности за младежта“, като 
предоставя финансова подкрепа за 
целите на Европейския съюз за 
насърчаване на висока степен на 
висококачествена заетост, осигуряване 
на адекватна и достойна социална 
закрила, борба срещу социалното 
изключване и бедността, подобряване 
на условията на труд и положението 
на младите хора по отношение на 
заетостта и образованието.

Or. en

Изменение 55
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 2 - параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, 
а не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
оператор в областта на социалната 
икономика, чиято основна задача е 
постигането на социални цели, а не 
реализирането на печалба за неговите 
собственици, членове и акционери. То 
работи на пазара, като произвежда стоки 
и предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин 
и реинвестира печалбите основно за 
постигане на своите социални цели. То 
се управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата дейност;

Or. en

Изменение 56
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, 
а не реализирането на печалба за
собствениците и заинтересованите
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна задача е 
постигането на социални цели, а не
стремежът към реализиране на 
печалба за неговите собственици, 
членове и заинтересовани страни. То
работи на пазара, като произвежда стоки 
и предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин 
и реинвестира излишъците за 
допълнително насърчаване на своите
социални цели. То се управлява по 
отговорен и прозрачен начин, и по-
специално чрез участието на 
работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
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неговата стопанска дейност;

Or. de

Изменение 57
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като 
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на положително социално 
въздействие, а не реализирането на 
печалба за собствениците и 
заинтересованите страни. То действа на 
пазара чрез производството на стоки и 
услуги по предприемачески и 
иновативен начин и използва 
излишъците главно за постигането на 
подходящи социални цели, по-
специално в контекста на местните 
потребности. То се управлява по 
отговорен и прозрачен начин, и по-
специално чрез участието на 
работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

Or. pl

Изменение 58
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
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не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като
произвежда стоки и предоставя услуги 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин, и по-специално чрез участието 
на работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати 
от неговата стопанска дейност;

не реализирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. То работи на пазара, като
допринася социални ползи на 
общността чрез производството на
стоки и предоставянето на услуги от 
общ интерес и чрез организирането на 
производствения процес по
демократичен начин, предвиждащ 
широко участие и включващ 
вътрешните заинтересовани лица и 
самата общност. То работи на пазара 
по предприемачески и иновационен 
начин и използва излишъците основно 
за постигане на социални цели. То се 
управлява по отговорен и прозрачен 
начин.

Or. en

Изменение 59
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „микрофинансиране“ включва 
гаранции, насрещни гаранции, 
микрокредити, собствен капитал и 
частично собствен капитал, от които 
могат да се ползват физически лица и 
микропредприятия.

г) „микрофинансиране“ включва 
гаранции, насрещни гаранции, 
микрокредити, собствен капитал и 
частично собствен капитал, от които 
могат да се ползват физически лица и 
микропредприятия, които нямат или 
имат недостатъчен кредитен 
рейтинг и капиталови ресурси, поради 
което нямат достъп до кредитиране.

Or. en

Изменение 60
Karima Delli



PE488.021v01-00 30/72 AM\900792BG.doc

BG

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Програмата се състои от следните 
три взаимно допълващи се оси:

1. Програмата се състои от следните 
четири взаимно допълващи се оси:

Or. en

Изменение 61
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) 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;

а) ос „Прогрес“, по която се подпомагат 
разработването, изпълнението, 
наблюдението и оценяването на 
политиката на Съюза в областта на
заетостта, социалната закрила, 
социалното приобщаване, 
законодателството относно
условията на труд  и борбата срещу 
бедността и се насърчават основаните 
на факти формулиране на политики и
социален напредък в партньорство със 
социалните партньори, организациите 
на гражданското общество, местните и
регионалните органи и други 
заинтересовани страни;

Or. en

Изменение 62
Karin Kadenbach

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

а) 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;

а) 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 с местните и 
регионалните органи на управление,
социалните партньори, организациите 
на гражданското общество и други 
заинтересовани страни.

Or. en

Обосновка

Постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ трябва да се основава на 
това, отговорността за тях да бъде поета от всички равнища на управление.

Изменение 63
Karima Delli

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
подпомага увеличаването на 
наличието и достъпа до 
микрофинансиране за лица, които са 
загубили или рискуват да загубят 
работата си или които изпитват 
затруднения при навлизането или 
завръщането на пазара на труда, както
и за лица, за които съществува риск 
от социално изключване, или уязвими 
лица, които са в неравностойно 
положение по отношение на достъпа 
до конвенционалния кредитен пазар, и 
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микропредприятия, които наемат на 
работа такива лица, както и за
предприятия от социалната 
икономика.

Or. en

Изменение 64
Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) 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, като се 
отделя особено внимание на 
специфичните потребности на най-
крайните и най-отдалечените 
региони.

Or. pt

Изменение 65
Nuno Teixeira

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) 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, за
младите хора и за социалните 
предприятия.
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Or. pt

Изменение 66
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) Ос „Инициатива за младежта“, 
която подобрява положението на 
заетост и образование на младите 
хора, по-специално на тези, не 
работят и не са обхванати от 
системите за образование и обучение 
(NEET).

Or. en

Изменение 67
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общите разпоредби, установени в 
членове 1–14, се прилагат за трите оси, 
посочени в букви а), б) и в) от параграф 
1, като за всяка една от тях се прилагат 
и специфични разпоредби.

2. Общите разпоредби, установени в 
членове 1–14, се прилагат за четирите
оси, посочени в букви а), б), в) и ва)от 
параграф 1, като за всяка една от тях се 
прилагат и специфични разпоредби.

Or. en

Изменение 68
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква а)
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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) засилване на ангажираността към 
целите на Съюза в областта на 
заетостта, социалните условия и 
условията на труд сред основните 
създатели на политиките на Съюза, на 
регионалните и местни 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;

Or. en

Обосновка

Постигането на целите на стратегията „Европа 202“ трябва да се основава на това, 
отговорността за тях да бъде поета от всички равнища на управление. Поради това 
е от съществено значение да се  укрепва капацитетът на местните органи да 
подкрепят прилагането на политиките на ЕС, чрез взаимно обогатяване със знания, 
представяне на доказателства и изграждане на капацитет.

Изменение 69
Petru Constantin Luhan

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) 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, 
като по този начин се засили 
общественото доверие и широкото 
доверие на заинтересованите страни; 
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Or. ro

Изменение 70
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 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, достойни, достъпни и 
ефикасни системи за социална закрила и 
пазари на труда, с цел осигуряване на 
социално приобщаване и високо 
равнище на висококачествена 
заетост и способстване за реформата 
на политиката, когато е необходимо
чрез насърчаване на участието на 
всички заинтересовани страни, в това 
число неправителствените 
организации и уязвими хора като тези 
в положение на бедност или социално 
изключване, хората с увреждания, 
мигранти и етнически малцинства, 
както и на доброто управление, 
взаимното обучение и социалните 
иновации;

Or. en

Изменение 71
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) модернизиране на 
законодателството на Съюза в 
съответствие с принципите на 
интелигентното регулиране и 
гарантиране на ефективното 

в) наблюдение на напредъка по 
социалните цели на стратегия 
„Европа 2020“ и на политиките на 
Съюза, както и на законодателството 
на Съюза по въпросите, свързани с 
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прилагане на законодателството на 
Съюза по въпросите, свързани с 
условията на труд;

условията на труд;

Or. en

Изменение 72
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза, 
както и чрез предоставяне на 
необходимите възможности за 
преквалификация на работниците в 
отрасли и сектори, засегнати от 
преструктурирането и масовите 
съкращения, в следствие, по-
конкретно, на отрицателните 
последици от глобализацията;

Or. pl

Обосновка

Това изменение има за цел да разшири обхвата на програмата и да постигне 
необходимия ефект от взаимодействието на разпоредбите на Регламент на 
Европейския парламент и на Съвета относно Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията (2014 — 2020 г.).

Изменение 73
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на отворени и 
общодостъпни пазари на труда в Съюза;

г) 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 обръща особено внимание на 
младите хора, изправени пред 
сериозни трудности при намирането 
на работа;

Or. pt

Изменение 74
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дa) Борба с бедността и социалното 
изключване чрез подпомагане на 
дейностите на организациите на 
гражданското общество, социалните 
партньори, социалните предприятия 
и организации на социалната 
икономика и обществени органи.

Or. en

Изменение 75
Karima Delli

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

дб) Осигуряване на добър преход от 
образование към достойна работа, 
предотвратяване на 
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преждевременното напускане на 
училище и подобряване на качеството 
на стажовете и чиракуването.

Or. en

Изменение 76
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) насърчава равенството между жените 
и мъжете и да се бори с 
дискриминацията, основана на пол, раса 
или етническа принадлежност, религия 
или убеждения, увреждане, възраст или 
сексуална ориентация;

a) насърчава равенството между жените 
и мъжете посредством интегриране на 
принципа за равенството между 
половете, като предприема 
положителни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете, бори се с дискриминацията, 
основана на пол, раса или етническа 
принадлежност, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална
ориентация и изпълнява задължението 
съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания по 
отношение, наред с другото, на 
образованието, труда и заетостта, 
както и достъпността;

Or. en

Изменение 77
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Принцип на партньорство
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За да се гарантира, че програмата 
отговаря на потребностите и 
изискванията на бенефициерите, 
както и за да се насърчи доброто 
управление, взаимното обучение и 
социалната иновация, Комисията и 
държавите членки прилагат 
принципа на партньорство през целия 
жизнен цикъл и на всички равнища на 
програмата. За тази цел Комисията и 
държавите членки гарантират, че 
организациите на гражданското 
общество, в това число и социалните 
партньори, които представляват 
целевите групи на програмата, и 
местните и регионални органи са 
включени в стратегически решения и 
развитието, осъществяването, 
мониторинга, оценяването и 
разпространението на осите на 
Програмата.
За ефективното прилагане на 
принципа на партньорство, както и 
за осигуряването на дейностите за 
изграждане на капацитет и 
компетентности на социалните 
партньори и на организациите на 
гражданското общество, 
включително на местно и регионално 
равнище, които са представляват 
целевите групи на програмата, се 
заделят достатъчно финансови 
ресурси.

Or. en

Изменение 78
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

малко 50% се отпускат за социална 
закрила, социално приобщаване, за 
намаляване и предотвратяване на 
бедността;

Or. en

Изменение 79
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

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) 56% за ос „Прогрес“, от които най-
малко 50% се отпускат за социална 
закрила, социално приобщаване, за 
намаляване и предотвратяване на 
бедността, и най-малко 10% за борба 
с безработицата сред младежта и 
най-малко 25% за насърчаване на 
експериментиране на социална 
политика; осигурява се финансиране 
за малки, средни и големи проекти;

Or. de

Изменение 80
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 – буква a)

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) 60 % за ос „Прогрес“, от които най-
малко 15 % се отпускат за насърчаване 
на социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване и 15% за 
политики за младежка заетост;
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Or. pt

Изменение 81
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 15 % за ос „EURES“; б) 20% за ос „EURES“, от които поне 
40% се разпределят за целенасочени 
схеми за мобилност, поне 20% за 
трансгранични партньорства, и най-
малко 15% за обучение и 
квалификация на персонала на 
EURES;

Or. en

Изменение 82
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1– буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 15 % за ос „EURES“; б) 19% за ос „EURES“, от които поне 
40% се разпределят за целенасочени 
схеми за мобилност, поне 20% за 
трансгранични партньорства, и най-
малко 15% за обучение и 
квалификация на персонала на 
EURES;

Or. de

Изменение 83
Karima Delli
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Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) 15 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“.

Or. en

Изменение 84
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) 20 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“, от 
които поне 45% се разпределят за 
микрофинансиране и поне 45% за 
социално предприемачество.

Or. de

Изменение 85
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея 1 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

25% от бюджета на тази програма се 
заделят за насърчаване на 
експериментиране в областта на 
социалната политика, а най-малко 
още 10% се разпределят за борбата с 
младежката безработица и 
изключване; осигурява се финансиране 
за малки, средни и големи проекти в 
еднаква степен.
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Or. en

Изменение 86
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В допълнение към бюджетните 
кредити, посочени в параграф 1, 
следва да се предостави финансиране 
за ос „Инициатива за младежта“, 
определена в точка ва) на член 3, 
параграф 1. През програмния период 
от 1 януари 2014 г. до 31 декември 
2020 г., бюджетните кредити, 
предназначени за тази ос е в размер на 
[ XXX ] милиона евро.

Or. en

Обосновка

За да се справи с неприемливо високите равнища на безработица сред младите хора се 
въвежда нова ос „Инициатива за младежта“, при условие че финансирането за тази 
цел може да бъде осигурено в рамките на МФР за периода 2014-2020 г.

Изменение 87
Karin Kadenbach

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 

3. Най-много 2% от финансовия 
пакет, посочен в параграф 1, се 
разпределят за изпълнението на 
програмата за покриване, например, 
на разходи за техническа и/или 
административна помощ, превод, 
процедури по възлагане, експертни 
заседания и комуникация, които са от 
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комуникационни дейности, които са от 
взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

взаимна полза на Комисията и 
бенефициерите.

Or. de

Изменение 88
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 - точка 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) наблюдение на въздействието на 
прилаганите политики по отношение 
на най-уязвимите групи;

Or. en

Изменение 89
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 1 - буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) наблюдение на въздействието от 
прилагани политики по отношение на 
подобряване на условията на труд;

Or. en

Изменение 90
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - точка 2 - буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) обучение на специалисти в областта 
на правото и на политиките и на 
съветници от EURES;

в) обучение на специалисти в областта 
на правото и на политиките и на 
съветници от EURES и действащи 
лица в трансграничните 
партньорства на EURES;

Or. en

Изменение 91
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) изграждане на капацитет на 
националните администрации и
специализираните служби, отговарящи 
за насърчаването на географската 
мобилност, определени от държавите 
членки, и на субекти, предоставящи 
микрокредитиране;

б) изграждане на капацитет на 
регионалните, местните и 
националните администрации и 
специализираните служби, отговарящи 
за насърчаването на географската 
мобилност, определени от държавите 
членки, и на субекти, предоставящи 
микрокредитиране;

Or. en

Обосновка

Изграждането на капацитет е от основно значение за подкрепата на усилията на 
местните и регионалните органи за преодоляване на бедността и изключването. Тя 
помага на изпробване на нови подходи, учене от околните и споделяне на опит.

Изменение 92
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 - буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) изграждане на капацитет на 
националните администрации и 
специализираните служби, отговарящи 
за насърчаването на географската 
мобилност, определени от държавите 
членки, и на субекти, предоставящи 
микрокредитиране;

б) изграждане на капацитет на 
националните и регионални 
администрации, както и 
специализираните служби, отговарящи 
за насърчаването на географската 
мобилност, определени от държавите 
членки, и на субекти, предоставящи 
микрокредитиране;

Or. ro

Изменение 93
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 – точка 3 - буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Изграждане на капацитет на 
организациите на социалните 
партньори, неправителствените 
организации и действащите лица на 
социалната икономика;

Or. en

Изменение 94
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - точка 3 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) 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, от служители на регионално 
и местно равнище, които да 
наблюдават прилагането на 
законодателството на Съюза;
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Or. en

Обосновка

Обменът между публичните администрации следва да предоставя ползи на всички 
равнища на правителствата, тъй като много публични политики са общи и не се 
намират единствено в компетенциите на националните администрации.

Изменение 95
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 - точка 3 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(c) 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, от служители на регионално 
и местно равнище, които да 
наблюдават прилагането на 
законодателството на Съюза;

Or. ro

Изменение 96
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 3 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en



PE488.021v01-00 48/72 AM\900792BG.doc

BG

Изменение 97
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1 - точка 3 – буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(f) обмен на персонал между 
националните администрации.

е) обмен на персонал между 
регионалните, местните и 
националните администрации.

Or. en

Обосновка

Наблюдението над прилагането на правото на ЕС следва да взема предвид
регионалните и местните условия и следователно трябва да включва представители 
на регионалните и местни правителства.

Изменение 98
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално 
разработването на многоезична 
цифрова платформа за компенсиране на 
предложенията и заявленията за работа, 
и на целеви схеми за мобилност за 
заемане на свободни работни места там, 
където са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

4. Действия за насърчаване по избор на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза и за премахване на пречки пред 
мобилността за гражданите, които 
решават да се преместят:

a) Информиране и предоставяне на 
съвети на търсещите работа, 
мобилните работници, 
трансграничните работници, както и 
организациите, които представляват 
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техните интереси, както и 
работодатели; Обучение за лицата, 
които администрират 
трансгранични ползи;
б) Разработване на многоезична 
цифрова платформа за сравняване на 
предложенията и заявленията за работа 
и на целеви схеми за мобилност за 
заемане на свободни работни места там, 
където са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

Or. en

Изменение 99
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на конкретни 
групи работници като например 
младите хора.

4. Действия за насърчаване на 
мобилността на физическите лица в 
Съюза, и по-специално разработването 
на многоезична цифрова платформа за 
компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа, и на целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, и 
за подпомагане на конкретни групи 
работници като например младите и по-
възрастни хора.

Or. fr

Изменение 100
Karima Delli
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Предложение за регламент
Член 6 - параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Подкрепа за микрофинансирането и 
социалните предприятия, по-специално 
чрез финансовите инструменти, 
предвидени в дял VIII на част първа от 
Регламент (ЕС) № ХХХ/2012 [новият 
финансов регламент] за финансовите 
правила, приложими за годишния 
бюджет на Съюза, и безвъзмездни 
средства.

5. Подкрепа за микрофинансирането и 
социалните предприятия и подкрепа за 
лицата без или с недостатъчен 
кредитен рейтинг, които не 
притежават никакви или 
недостатъчни капиталови ресурси и 
поради това нямат достъп до 
кредити, по-специално чрез 
финансовите инструменти, предвидени 
в дял VIII на част първа от Регламент 
(ЕС) № ХХХ/2012 [новият финансов 
регламент] за финансовите правила, 
приложими за годишния бюджет на 
Съюза, и безвъзмездни средства.

Or. en

Изменение 101
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, допустими за финансиране 
по програмата, могат да бъдат 
изпълнявани съвместно с други 
инструменти на Съюза, при условие че 
тези действия отговарят на целите както 
на програмата, така и на съответния 
друг инструмент.

Действията, допустими за финансиране 
по програмата, могат да бъдат 
изпълнявани съвместно с други 
инструменти на Съюза, по-конкретно 
финансови инструменти, при условие 
че тези действия отговарят на целите 
както на програмата, така и на 
съответния друг инструмент. Във връзка 
с това трябва да се отделя надлежно 
внимание на ефектите от 
взаимодействието със структурните 
фондове на ЕС, с особено внимание на 
взаимното допълване между 
програмата и Европейския социален 
фонд, по-специално с оглед на 
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постигането на целта за приобщаващ 
растеж и премахване на бедността.

Or. fr

Изменение 102
Karima Delli

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, в съответствие с 
принципа на партньорство, 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, равните 
възможности, образованието, 
професионалното обучение, правата и 
благоденствието на детето, 
политиката за младежта, 
миграционната политика, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, здравеопазването, 
условията на труд, разширяването и 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

Or. en

Изменение 103
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 
на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ.

2. Подкрепяните от програмата действия 
са в съответствие със законодателството 
на Съюза и с националните 
законодателства, в това число правилата 
за държавна помощ и конвенциите на 
МОТ.

Or. en

Изменение 104
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Изпълняваните дейности 
продължават да спазват Хартата на 
основните права на Европейския съюз 
и Конвенцията на ООН за правата на 
хората с увреждания.

Or. en

Изменение 105
Alain Cadec

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Резултатите от действията, 
извършени по програмата, се съобщават 
и разпространяват по подходящ начин с 
цел максимално увеличаване на тяхното 
въздействие, на устойчивостта и 
добавената стойност на Съюза

1. Резултатите от действията, 
извършени по програмата, се съобщават 
и разпространяват по подходящ начин 
до всички заинтересовани страни с 
цел максимално увеличаване на тяхното 
въздействие, на устойчивостта и 
добавената стойност на Съюза
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Or. fr

Изменение 106
Karima Delli

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. в сътрудничество 
със Стратегическия консултативен 
съвет, посочен в член 26 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. Стратегическият 
консултативен съвет, посочен в член 
26г, се включа в целия процес на 
оценка.

Or. en

Изменение 107
Karima Delli

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Тематични раздели

Многогодишната работна програма 
по ос „Прогрес“ следва да подкрепя 
действия в един или повече от 
следните тематични раздели:
a) заетост;
б) социална закрила, социално 
приобщаване и намаляване и 
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предотвратяване на бедността;
в) условия на труд, здраве и 
безопасност на работното място;
Освен това тя следва да включва и 
следните хоризонтални приоритети:
a) политика на социално 
експериментиране;
б) борба с младежката безработица и 
изключването;
в) насърчаване на равните 
възможности между мъжете и 
жените;
г) борба с дискриминацията, основана 
на пол, расов или етнически произход, 
религия или убеждения, увреждания, 
възраст или сексуална ориентация и 
изпълняване на задълженията 
съгласно Конвенцията на ООН за 
правата на хората с увреждания;
д) закрила на правата и 
благосъстоянието на детето.

Or. en

Изменение 108
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните цели 
на ос „Прогрес“ са:

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните цели 
на ос „Прогрес“ са да подкрепя 
прилагането на стратегията „Европа 
2020“, Европейската платформа за 
борба с бедността и други водещи 
инициативи, както и ангажираност в 
засиления социален Отворен метод на 
координация („ОМК“). Конкретните 
цели са:
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Or. en

Изменение 109
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката по заетостта и 
социалните въпроси и
законодателството в областта на
условията на труд на Съюза се 
основават на надеждни данни отговарят 
на потребностите, 
предизвикателствата и условията в 
отделните държави членки и в 
останалите участващи държави;

a) развиване и разпространение на 
висококачествени сравнителни 
аналитични знания, за да се гарантира, 
че политиката на Съюза в сферата на 
заетостта, условията на труд, 
социалната закрила, социалното 
приобщаване и борбата с 
дискриминацията и 
дискриминацията по множество 
признаци, бедността и изключването в 
областта на жилищното 
настаняване, младежката 
безработица и младежта бедност, 
бедност сред мигрантите и 
етническите малцинства, детска 
бедност и енергийната бедност, 
както и законодателството в тези 
области., както и законодателството в 
тези области се основават на 
надеждни данни и отговарят на 
потребностите на хората, социалните 
предизвикателства и социалните 
условия в отделните държави членки и в 
останалите участващи държави;

Or. en

Изменение 110
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 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 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

б) улесняване на ефективния и 
приобщаващ обмен на информация, 
взаимно обучение и диалог, в рамките 
на Европейската стратегия за 
заетостта и Отворения метод на 
координация в областта на 
социалната закрила и социалното 
приобщаване и чрез създаване на 
контакти между специализираните 
органи, включително социалните 
партньори и организации на 
гражданското общество, относно 
политиката на Съюза в областта на
заетостта, социалната закрила, 
социалното приобщаване, 
законодателството в областта на 
условията на труд и борба с 
дискриминацията и 
дискриминацията по множество 
признаци, борбата с бедността и 
изключването в областта на 
жилищното настаняване, защита на 
правата и благоденствието на 
детето, борба с младежката 
безработица и младежта бедност, 
подпомагане на интеграцията на 
мигранти и подобряване на 
положението на лицата, търсещи 
убежище на равнището на Съюза, на 
национално и на международно 
равнище с цел подпомагане на 
държавите членки и на останалите 
участващи държави при разработването 
на техните политики и прилагането на 
законодателството на Съюза;

Or. en

Изменение 111
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 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 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

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, на регионално, 
на местно и на международно равнище 
с цел подпомагане на държавите членки 
и на останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

Or. en

Изменение 112
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) 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 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

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, на регионално и 
на международно равнище с цел 
подпомагане на държавите членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

Or. pt
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Изменение 113
Petru Constantin Luhan

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

b. 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 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

b. 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, на регионално и 
на международно равнище с цел 
подпомагане на държавите членки и на 
останалите участващи държави при 
разработването на техните политики и 
прилагането на законодателството на 
Съюза;

Or. ro

Изменение 114
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Подкрепа за активното участие 
на всички заинтересовани участници 
в последващите действия по вече 
съгласувани приоритети на Съюза, 
като например активно приобщаване, 
борба с дискриминацията и с 
дискриминацията, основаваща се на 
множество признаци, борба с 
бездомничеството и изключването в 
областта на жилищното 
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настаняване, детската бедност, 
енергийната бедност, бедността и 
безработицата сред младежта, 
както и бедността сред мигрантите, 
подобряване на положението на 
лицата, търсещи убежище, и 
етническите малцинства, като се 
изпълняват Европейската стратегия 
за хората с увреждания за периода 
2010–2020 г., Конвенцията на 
Организацията на обединените нации 
за правата на хората с увреждания, 
съвместното действие в областта на 
психичното здраве и благоденствие и 
съвместното действие относно 
неравнопоставеността в 
здравеопазването.

Or. en

Изменение 115
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква б б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) Насърчаване на култура на 
превенция в областта на 
здравеопазването и безопасността 
при работа и насърчаване на 
психическото и физическото здраве в 
работна среда.

Or. en

Изменение 116
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални организации за увеличаване 
на техния капацитет за развиване, 
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на политиката по заетостта 
и социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза.

г) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални, регионални и местни 
организации за увеличаване на техния 
капацитет за развиване, насърчаване и 
подпомагане на прилагането на 
политиката по заетостта и социалните 
въпроси и законодателството в областта 
на условията на труд на Съюза.

Or. en

Изменение 117
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(d) предоставяне на финансова подкрепа 
за организации на Съюза и за 
национални организации за увеличаване 
на техния капацитет за развиване, 
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на политиката по заетостта 
и социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза.

г) предоставяне на финансова подкрепа 
за национални и регионални 
организации в Съюза за увеличаване на 
техния капацитет за развиване, 
насърчаване и подпомагане на 
прилагането на политиката по заетостта 
и социалните въпроси и 
законодателството в областта на 
условията на труд на Съюза.

Or. pt

Изменение 118
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(e) неправителствените организации, и д) неправителствените организации, 
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по-специално организираните на 
равнището на Съюза;

включително организираните на 
национално равнище и организираните 
на равнището на Съюза;

Or. de

Изменение 119
Karima Delli

Предложение за регламент
Член -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -1
Тематични раздели

Ос „EURES“ включва дейности в 
следните области:
a) информационни услуги, 
консултиране и услуги, свързани с 
намиране на работа, за мобилни 
работници и работодатели;
б) целеви схеми за мобилност;
в) транснационално, секторно и 
трансгранично сътрудничество;
г) оценка на дейностите и 
назначенията, като междусекторен 
раздел;
д) „Вашето първо работно място с 
EURES“ за млади хора, търсещи 
работа.

Or. en

Изменение 120
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост;

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
откриване и непрекъснато 
съчетаване на нови възможности за 
работа на европейско равнище в 
обществения или частния сектор, 
като се насърчава обменът и 
разпространението на тази информация 
на международно, междурегионално и 
трансгранично равнище, като се 
използват стандартни форми на 
оперативна съвместимост; мрежата 
„EURES“ следва да се превърне 
истински европейски портал за 
географска мобилност на 
гражданите;

Or. pt

Изменение 121
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите; това се постига чрез 
обмена и разпространението на тази 
информация на международно, 
междурегионално и трансгранично 
равнище, като се използват стандартни 
форми на оперативна съвместимост;

a) гарантиране на прозрачност на 
информацията за свободни работни 
места, заявления за работа и всички 
свързани въпроси както за 
потенциалните кандидати, така и за 
работодателите и предоставяне на 
насоки за подкрепа на хората, особено 
на ниско квалифицираните; това се 
постига чрез обмена и 
разпространението на тази информация 
на международно, междурегионално и 
трансгранично равнище, като се 
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използват стандартни форми на 
оперативна съвместимост;

Or. en

Изменение 122
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) развиване на услугите по наемането 
и назначаването на работници на работа 
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед на успешното 
интегриране на кандидата към пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора.

б) развиване на услугите по наемането и 
назначаването на работници на работа 
чрез компенсиране на предложенията и 
заявленията за работа на европейско 
равнище; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката преди 
наемането до подпомагането след 
назначаване с оглед на успешното 
интегриране на кандидата към пазара на 
труда; този вид услуги включват целеви 
схеми за мобилност за заемане на 
свободни работни места там, където са 
установени слабости при 
функционирането на пазара на труда, 
и/или за подпомагане на специални 
групи работници, като например 
младите хора, в това число и 
малолетни (но в много ограничена 
степен).

Or. de

Обосновка

Назначаването на непълнолетни лица в чужбина с EURES крие проблеми, не на 
последно място от гледна точка на закрилата на младите хора; като цяло не 
съществува достатъчно регулиране на отговорността по надзора. Тъй като EURES е 
добре позната на националните агенции за пазар на труда, ако се посочи или 
подчертае тази конкретна целева група, това би породило призиви за създаването на 
програми за назначаване на непълнолетни лица в чужбина. 
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Изменение 123
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) Разработване на целенасочена 
схема за работна мобилност в 
областта на транснационалното 
наемане и назначаване на работа, за 
да се помогне на младите хора да 
намерят работа в друга държава 
членка (инициатива: „ Вашето първо 
работно място с EURES “), чрез 
подпълване на свободни работни 
места и заявления на равнището на 
Съюза; това обхваща всички етапи на 
назначаването, от подготовката 
преди наемането до подпомагането 
след назначаване с оглед успешното 
интегриране на кандидата на пазара 
на труда;

Or. en

Изменение 124
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 - точка 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Увеличаване на достъпа до 
микрофинансиране и неговата 
наличност за:

1. Увеличаване на достъпа до 
микрофинансиране и неговата 
наличност, като се намалява 
административната бюрокрация за:

Or. pt

Изменение 125
Karima Delli
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Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – точка 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие;

a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, както и лица, за които 
съществува риск от социално 
изключване, и уязвими лица, които са в 
неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие, в 
това число самонаетост без 
дискриминация по отношение на 
възрастта;

Or. en

Изменение 126
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 – точка 1 - буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(a) лица, които са загубили или за 
които съществува риск да загубят 
работата си, или които изпитват 
затруднения при навлизането или 
завръщането си на пазара на труда, 
както и лица, за които съществува риск 
от социално изключване, и уязвими 
лица, които са в неравностойно 
положение по отношение на достъпа до 
традиционния кредитен пазар и желаят 
да започнат или допълнително да 
развият дейност със свое собствено 
микропредприятие;

a) лица, които са загубили или за които 
съществува риск да загубят работата си, 
или които изпитват затруднения при 
навлизането или завръщането си на 
пазара на труда, млади хора, както и 
лица, за които съществува риск от 
социално изключване, и уязвими лица, 
които са в неравностойно положение по 
отношение на достъпа до традиционния 
кредитен пазар и желаят да започнат 
или допълнително да развият дейност 
със свое собствено микропредприятие;
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Or. pt

Изменение 127
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – точка 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(b) микропредприятия, особено такива, 
в които работят лица, посочени в буква 
а).

б) микропредприятия, особено в 
социалната икономика, както и 
микропредприятия, в които работят 
лица, посочени в буква а).

Or. en

Изменение 128
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 - точка 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. За да се гарантира допълване, 
посочените действия ще се 
координират тясно с действията, 
предприети в рамките на 
политиката на сближаване.

Or. en

Изменение 129
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да достигнат до крайните 
бенефициери и създадат 

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

конкурентоспособни и жизнеспособни 
микропредприятия, публичните и 
частните органи, които извършват 
посочените в параграф 1, буква а) 
дейности, си сътрудничат тясно с 
организации в това число организации 
на гражданското общество, 
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.

Or. en

Изменение 130
Karin Kadenbach

Предложение за регламент
Член 23 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Публичните и частните органи, които 
извършват дейностите по параграф 1, 
буква а), се придържат към високи 
стандарти относно управлението, 
ръководството и защитата на 
потребителите в съответствие с 
принципите на Европейския кодекс за 
добри практики при предоставянето на 
микрокредити („European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision“) и се 
стремят да предотвратят 
свръхзадлъжняването на физическите 
лица и предприятията.

3. Публичните и частните органи, които 
извършват дейностите по параграф 1, 
буква а), се придържат към високи 
стандарти относно управлението, 
ръководството и защитата на 
потребителите в съответствие с 
принципите на Европейския кодекс за 
добри практики при предоставянето на 
микрокредити („European Code of Good 
Conduct for Microcredit Provision“) и се 
стремят да предотвратят 
свръхзадлъжняването на физическите 
лица и предприятията, като целят 
заработването на достоен доход от 
тази дейност.

Or. de

Изменение 131
Karima Delli
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Предложение за регламент
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 а
Тематични раздели

Ос „Инициатива за младежта“ за 
хора под 25 годишна възраст включва 
дейности в следните области:
a) Предотвратяване на 
преждевременното напускане на 
училище особено чрез реинтеграция в 
обучението,
б) Създаване на умения, които са от 
значение за пазара на труда, за да се 
сближат областите на заетостта, 
образованието и обучението,
в) Подкрепа на първа работа и 
обучение на работното място, за да 
се предоставят възможност за 
младите хора да придобият както 
съответните умения, така и 
професионален опит,
г) Достъп до пазара на труда: 
получаване на (първа) работа;

Or. en

Изменение 132
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 26 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 б
Специфични цели

В допълнение към общите цели, 
изложени в член 4, специфичните 
цели на ос „Инициатива за 
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младежта“ са:
a) Подкрепа на създаването на 
специфични иновационни програми за 
борба с младежката безработица и 
насърчаване на прехода на младите 
хора от образование към достойния 
труд, по-специално тези в 
необлагодетелствани райони и в 
райони с изключително високата 
безработица сред младите хора; в 
този контекст специално внимание 
следва да се отдели на младите хора в 
неравностойно положение, 
включително млади жени, млади 
хора, които не работят и не са 
обхванати от системите за 
образование и обучение (NEET), така 
и на младите хора от етническите 
малцинства, които могат да се 
сблъскат с дискриминация по 
множество признаци;
б) Подкрепа на обмена на най-добри 
практики и взаимното обучение в 
областта на борбата с 
безработицата сред младежите, 
включително възможността за 
въвеждане на гаранция за младите 
хора, което ще предостави на всички 
млади хора в Европа работа, 
допълнително образование или 
практическо обучение най-късно 
четири месеца след завършване на 
образованието или след като са  
станали безработни; подобряване на 
качеството на стажовете и 
чиракуването и намаляване на 
преждевременното напускане на 
училище;
в) Осигуряване на финансова подкрепа 
за разработващите политики 
фактори да изпитват подходите на 
социалната политика и политиката 
на пазара на труда, създадени за борба 
с безработицата сред младежите, да 
насърчават прехода на младите хора 
от образование към достойна работа, 
за подобряване на качеството на 
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стажове и чиракуване, за 
ограничаване на преждевременното 
напускане на училище и за 
предоставяне на достъп до 
съответните познания и експертен 
опит;
г) Осигуряване на финансова подкрепа 
на съюзни, регионални и местни 
организации да създадат свой 
капацитет да развиват, насърчават и 
подкрепят дейности за борба с 
безработицата сред младежите, да 
насърчават прехода на младите хора 
от образование към достойна работа, 
за подобряване на качеството на 
стажове и чиракуване, за намаляване 
на преждевременното напускане на 
училище и за предоставяне на достъп 
до съответните познания и 
експертен опит;

Or. en

Изменение 133
Karima Delli

Предложение за регламент
Член 26 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26 в
Участие

1. Участието в ос „Инициатива за 
младежта“ е отворено за следните 
държави:
a) държавите членки;
б) държавите членки на ЕАСТ и ЕИП 
в съответствие със споразумението 
за ЕИП;
в) държавите кандидатки и 
потенциални кандидатки в 
съответствие с общите принципи и 
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общите условия, установени в 
рамковите споразумения, сключени с 
тях за участието им в програми на 
Съюза.
2. Ос „Инициатива за младежта“ е 
отворена за всички публични и/или 
частни органи, участници и 
институции, и по-специално за:
a) националните, регионалните и 
местните органи;
б) обществените служби по 
заетостта;
в) социалните партньори;
г) младежки организации и други 
неправителствени организации на 
всички политически равнища;
д) висшите учебни заведения и 
научноизследователски институти;
е) експертите по оценяването и по 
оценките на въздействието;
3. За целите на прилагането на ос 
„Инициатива за младежта“, 
Комисията установява 
сътрудничество с агенциите на 
Съюза, посочена в член 16, параграф 
2а. Комисията може също така да 
установи сътрудничество с 
международните организации, 
посочени в член 16, параграф 3, и с 
трети страни, които не участват в 
тази програма, както е предвидено в 
член 16, параграф 4.

Or. en

Изменение 134
Karima Delli

Предложение за регламент
Глава 3a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Ос „Инициатива за младежта“

Or. en


