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Изменение 32
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава
образованието и обучението през 
целия живот и да разработва 
политики за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи, като по този 
начин допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с насърчаването 
на висока степен на заетост, 
осигуряването на адекватна социална 
закрила, борбата срещу социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост и 
географската и професионална 
мобилност на работниците, както и 
да улесни тяхното адаптиране към 
промените в промишлеността и в 
производствените системи, по-
специално чрез професионално 
обучение и преквалификация, в 
съответствие с поверените му с член 162 
от Договора задачи; освен това ЕСФ 
ще допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 от
ДФЕС. Следва да се обръща специално 
внимание на най-отдалечените 
региони в съответствие с член 349 от 
ДФЕС, като се има предвид освен 
това, че тази група региони са най-
засегнати от кризата по отношение 
на заетостта. В съответствие с член 9 
от ДФЕС, при определянето и 
осъществяването на своите 
политики и дейности Съюзът следва 
да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. es
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Изменение 33
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да 
насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно 
приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася 
за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. 
В съответствие с член 9 от Договора 
ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на адекватна 
социална закрила, борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да 
подкрепя интеграцията на пазара 
на труда, да стимулира растяща 
трудова мобилност в европейски 
мащаб, да насърчава културата на 
предприемачество, да насърчава 
образованието и обучението през 
целия живот, да разработва политики 
за активно приобщаване в 
съответствие с поверените му с член 
162 от Договора задачи, като по този 
начин допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 
от Договора и да смекчи 
препятствията, предизвикани от 
факторите, посочени в член 349 от 
Договора. В съответствие с член 9 от 
Договора ЕСФ следва да вземе 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на адекватна 
социална закрила, борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. pt

Обосновка

Предвид повишените затруднения в сферата на заетостта, от основно значение е 
ЕСФ да заеме активна позиция за ефективна подкрепа при наемането на работници и 
да се стимулира мобилността на европейско равнище и предприемаческата дейност 
като начин за намиране на нови форми на заетост. Член 349 от Договора посочва 
естествените особености на най-отдалечените региони, в допълнение на член 174, с 
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който се насърчава укрепването на икономическото, социалното и териториално 
сближаване.

Изменение 34
Cornelia Ernst, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот, да разработва политики за 
активно приобщаване и борба с 
бедността и социалното изключване 
в съответствие с член 9 от Договора и 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу бедността и социалното 
изключване, както и с постигане на 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве.

Or. en

Изменение 35
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да 
насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно 
приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася 
за икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. 
В съответствие с член 9 от Договора 
ЕСФ следва да вземе предвид 
изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на адекватна 
социална закрила, борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да 
насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно 
приобщаване и по-специално чрез 
насърчаване на масовите спортове
в съответствие с поверените му с член 
162 от Договора задачи, като по този 
начин допринася за икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване в съответствие с член 174 
от Договора. В съответствие с член 9 
от Договора ЕСФ следва да вземе 
предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, осигуряването на адекватна 
социална закрила, борбата срещу 
социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. de

Изменение 36
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
образованието и обучението през целия 
живот и да разработва политики за 
активно приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 

(2) ЕСФ следва да подобри 
възможностите за заетост, да насърчава 
постигането на високи нива на 
заетост и на качество на работните 
места, да насърчава образованието и 
обучението през целия живот и да 
разработва политики за активно 
приобщаване в съответствие с 
поверените му с член 162 от Договора 
задачи, като по този начин допринася за 
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съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
съответствие с член 174 от Договора. В 
съответствие с член 9 от Договора ЕСФ 
следва да вземе предвид изискванията, 
свързани с насърчаването на висока 
степен на заетост, осигуряването на 
адекватна социална закрила, борбата 
срещу социалното изключване, както и с 
постигане на високо равнище на 
образование, обучение и опазване на 
човешкото здраве.

Or. pl

Изменение 37
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж[12]. За да се 
постигне пълно хармонизиране на ЕСФ 
с целите на тази стратегия, по-
специално по отношение на заетостта, 
образованието и борбата срещу 
социалното изключване, ЕСФ следва да 
предоставя подкрепа на държавите
членки при изпълнението на 
препоръките на Съвета относно 
общите насоки за икономическите 
политики на държавите членки и на 
Съюза, както и на решенията на 
Съвета относно насоките за 
политиките за заетост на 
държавите членки, приети в 

(3) На заседанието си на 17 юни 2010 г. 
Европейският съвет призова за 
необходимостта всички общи политики, 
включително политиката на 
сближаване, да се осъществяват в 
подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж[12]. За да се 
постигне пълно хармонизиране на ЕСФ 
с целите на тази стратегия, по-
специално по отношение на заетостта, 
образованието и борбата срещу 
бедността и социалното изключване, 
ЕСФ следва да предоставя подкрепа на 
държавите членки в техните усилия за 
постигането на тези цели. ЕСФ 
следва също да подпомага
изпълнението на водещите инициативи, 
като се обърне специално внимание на 
инициативите „Програма за нови 
умения и работни места“[13], 
„Младежта в движение“[14] и 
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съответствие с член 121 и член 148, 
параграф 4 от Договора. ЕСФ следва 
също да допринася за изпълнението на 
водещите инициативи, като се обърне 
специално внимание на инициативите
„Програма за нови умения и работни 
места“[13], „Младежта в движение“[14] 
и „Европейска платформа срещу 
бедността и социалното 
изключване“[15]. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“[16] и 
„Съюз за иновации“[17].

„Европейска платформа срещу 
бедността и социалното 
изключване“[15]. Фондът ще предоставя 
подкрепа и за дейностите в рамките на 
инициативите „Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа“[16] и 
„Съюз за иновации“[17].

Or. en

Изменение 38
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Държавите членки следва да 
имат възможност на използват 
средства от ЕСФ, с цел допълване на 
действията на ЕФПГ в случаите, в 
които работниците са били 
съкратени в резултат на сериозно 
смущение на функционирането на 
местната, регионалната или 
националната икономика вследствие 
на възникването на неочаквана криза 
или в резултат на рязък спад в 
определен сектор или изнасяне на 
производствените дейности в 
държави, които не са членки на 
Европейския съюз, със значително 
отрицателно въздействие върху 
местната, регионалната или 
националната икономика;

Or. en
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Изменение 39
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на мобилността 
на работната сила, инвестиране в 
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите, 
бежанците и лицата, търсещи 
убежище. Целите на ЕСФ следва да 
бъдат насочени към насърчаване на 
качествената заетост с особено 
внимание към онези, които са най-
отдалечени от пазара на труда, и 
подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността и дискриминацията. Като 
насърчава по-доброто функциониране 
на трудовите пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта и 
съответните дейности на EURES, 
особено трансграничните 
партньорства на EURES, във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
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трансгранично равнище, отчитайки 
по-специално трансграничните 
работници.

Or. en

Изменение 40
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) да 
заемат по-активна позиция при 
определяне на възможностите за 
работа, заедно с публични и частни 
структури, във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по
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трансгранично равнище. информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. pt

Обосновка

Европейските служби по заетостта не трябва да бъдат само платформа за 
разпространение на наличните в ЕС възможности за професионална реализация, а 
трябва да заемат по-активна позиция съвместно с публичните и частни структури 
при определяне на новите възможности за заетост. Целта е EURES да бъдат 
възприемани като основна платформа на мобилността в Европа, а за да я постигнат, 
трябва да бъдат в по-голяма степен проактивни и динамични.

Изменение 41
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на 
мобилността на работната сила, 
инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие, 
демографските промени, все по-
застаряващата работна ръка, както и все 
по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони. 
Тези процеси бяха изострени от
настъпилата неотдавна икономическа и 
финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на добрата 
работа, качествената заетост и 
подкрепа на постепенното 
преустановяване на несигурната 
заетост, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
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функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава 
приобщаващи пазари на труда чрез 
улесняване на доброволната 
транснационална географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. en

Изменение 42
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като жените и
мигрантите. Целите на ЕСФ следва да 
бъдат насочени към насърчаване на 
заетостта и подкрепа на мобилността на 
работната сила, инвестиране в 
образование, научноизследователска 
дейност, придобиване на умения и 
обучение през целия живот, 
насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и 
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чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да предоставя 
подкрепа на Европейските служби по 
заетостта (дейности на EURES) във 
връзка с наемането на работа и 
свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

бездомничеството. Като насърчава по-
доброто функциониране на трудовите 
пазари чрез засилване на 
транснационалната географска 
мобилност на работниците, ЕСФ следва 
по-специално да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. fr

Изменение 43
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни предизвикателства, 
произтичащи от глобализацията на 
икономиката, технологичното развитие 
и все по-застаряващата работна ръка, 
както и все по-големия недостиг на 
умения и работна ръка в някои сектори 
и региони. Тези процеси бяха изострени 
от настъпилата неотдавна икономическа 
и финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
чрез засилване на транснационалната 

(4) Европейският съюз е изправен пред 
структурни и демографски
предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията на икономиката, 
технологичното развитие и все по-
застаряващата работна ръка, както и все 
по-големия недостиг на умения и 
работна ръка в някои сектори и региони. 
Тези процеси бяха изострени от 
настъпилата неотдавна икономическа и 
финансова криза, която доведе до по-
високи равнища на безработица и 
засегна по-специално младите хора и 
другите уязвими групи като мигрантите. 
Целите на ЕСФ следва да бъдат 
насочени към насърчаване на заетостта 
и подкрепа на мобилността на работната 
сила, инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот, насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността. Като насърчава по-доброто 
функциониране на трудовите пазари 
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географска мобилност на работниците, 
ЕСФ следва по-специално да 
предоставя подкрепа на Европейските 
служби по заетостта (дейности на 
EURES) във връзка с наемането на 
работа и свързаните с него услуги по 
информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

чрез засилване на транснационалната 
географска мобилност на работниците, 
ЕСФ може да предоставя подкрепа на 
Европейските служби по заетостта 
(дейности на EURES) във връзка с 
наемането на работа и свързаните с него 
услуги по информиране, консултиране и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище.

Or. pl

Изменение 44
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и държави
членки и с оглед повишаване на 
икономическия растеж и възможностите 
за заетост следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и държави
членки, по-специално островните, 
трансграничните и планинските 
региони, и с оглед повишаване на 
устойчивото развитие, 
икономическия растеж и възможностите 
за заетост следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието, 
здравеопазването и социалната сфера.

Or. fr

Изменение 45
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и 
държави членки и с оглед повишаване 
на икономическия растеж и 
възможностите за заетост следва да 
бъде подобрена ефикасността на 
публичната администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в регионите и държавите членки на 
Съюза, по-специално по-слабо 
развитите, и с оглед повишаване и 
насърчаване на заетостта и 
развитието на човешките ресурси,
следва да бъде подобрена ефикасността 
на публичната администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

Or. es

Изменение 46
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и 
държави членки и с оглед повишаване 
на икономическия растеж и 
възможностите за заетост следва да бъде 
подобрена ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

(5) В допълнение към тематичните
приоритети, посочени в член 9 от 
Регламент […] [РОР], в региони и 
държави членки и с оглед повишаване 
на икономическия растеж и 
възможностите за заетост следва да бъде 
подобрена ефикасността на публичната 
администрация на национално и 
регионално равнище и способността 
на публичната администрация да 
действа по въпроса на участието, и 
засилен институционалният капацитет 
на заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието, социално-
културната и социалната сфера.

Or. en
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Изменение 47
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и 
държави членки и с оглед повишаване 
на икономическия растеж и 
възможностите за заетост следва да бъде 
подобрена ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

(5) В допълнение към тези приоритети, 
във всички региони и държави членки и 
с оглед повишаване на икономическия 
растеж и възможностите за заетост 
следва да бъде подобрена ефикасността 
на публичната администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера.

Or. en

Изменение 48
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и държави
членки и с оглед повишаване на 
икономическия растеж и възможностите 
за заетост следва да бъде подобрена 
ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и социалната 
сфера;

(5) В допълнение към тези приоритети, 
в по-слабо развитите региони и 
държави-членки и с оглед повишаване 
на икономическия растеж и 
възможностите за заетост следва да бъде 
подобрена ефикасността на публичната 
администрация и засилен 
институционалният капацитет на 
заинтересованите страни, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, формалното и 
неформалното образование и 
социалната сфера;
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Or. lt

Изменение 49
Markus Pieper, Joachim Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul, Michael Theurer

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че 
чрез придобиване на подходящи 
умения и чрез възможности за учене 
през целия живот хората могат да се 
адаптират към новите 
предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и с по-
висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за 
преодоляването на тези 
предизвикателства. В този контекст 
ЕСФ следва да подкрепя прехода на 
работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите 
на енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и 
устойчивия транспорт, с оглед на 
намерението на Съюза да увеличи 
дела на бюджета на ЕС, свързан с 
интегрирането на въпросите 
относно климата на поне 20 %, с 
принос от различни области на 
политиката.

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че 
чрез придобиване на подходящи 
умения и чрез възможности за учене 
през целия живот хората могат да се 
адаптират към новите 
предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и с по-
висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за 
преодоляването на тези 
предизвикателства.

Or. de



PE491.059v01-00 18/172 AM\903909BG.doc

BG

Изменение 50
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски 
емисии на въглероден двуокис и с по-
висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и 
транспорта, като се вземе предвид 
намерението на Съюза да увеличи 
дела на свързания с интегрирането на 
въпросите относно климата бюджет 
на ЕС на поне 20 %, с принос от 
различни области на политиката.

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските предприятия, по-
специално малки и средни предприятия,
социални предприятия и предприятия 
на социалната икономика, и да се 
гарантира, че чрез придобиване на 
подходящи умения и чрез възможности 
за учене през целия живот хората могат 
да се адаптират към новите 
предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията.

Or. es

Изменение 51
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя текущото 
развитие и конкурентоспособността на 
европейските микро, малки и средни 
предприятия, в т.ч. културните и 
креативни предприятия, с цел 
създаване на качествени работни 
места и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката. ЕСФ следва да допринася 
също така за културните и 
творчески умения с цел откриване на 
повече възможности за работа.

Or. en
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Изменение 52
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя създаването,
развитието и конкурентоспособността 
на европейските малки и средни 
предприятия и микропредприятията, 
както и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
променящите се икономически и 
социални условия и към новите 
предизвикателства като преминаването 
към икономика, основана на знанието, 
стратегията в областта на цифровите 
технологии и прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и с 
по-висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

Or. pl

Изменение 53
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на 
европейските малки и средни 
предприятия и да се гарантира, че чрез 
придобиване на подходящи умения и 
чрез възможности за учене през целия 
живот хората могат да се адаптират към 
новите предизвикателства като 
преминаването към икономика, 
основана на знанието, стратегията в 
областта на цифровите технологии и 
прехода към икономика с ниски емисии 
на въглероден двуокис и с по-висока 
енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

(6) Същевременно е от основно 
значение да се подкрепя развитието и 
конкурентоспособността на различни 
видове предприятия, особено малки и 
средни предприятия и да се гарантира, 
че чрез придобиване на подходящи 
умения и чрез възможности за учене 
през целия живот хората могат да се 
адаптират към новите 
предизвикателства като преминаването 
към икономика, основана на знанието, 
стратегията в областта на цифровите 
технологии и прехода към икономика с 
ниски емисии на въглероден двуокис и с 
по-висока енергийна ефективност. При 
осъществяването на своите 
първостепенни тематични цели ЕСФ 
следва да допринесе за преодоляването 
на тези предизвикателства. В този 
контекст ЕСФ следва да подкрепя 
прехода на работната сила към по-
екологосъобразни умения и работни 
места, по-специално в секторите на 
енергийната ефективност, 
възобновяемата енергия и устойчивия 
транспорт, с оглед на намерението на 
Съюза да увеличи дела на бюджета на 
ЕС, свързан с интегрирането на 
въпросите относно климата на поне 20 
%, с принос от различни области на 
политиката.

Or. en

Изменение 54
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към 
стратегията „Европа 2020“ следва 
да се основава на по-силно 
концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи 
предоставяната подкрепа за борба 
срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на 
минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие 
на получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, 
които ще получат подкрепа по 
линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

заличава се

Or. de

Обосновка

Точните квоти и обвързването на средствата следва да се отхвърлят, тъй като 
регионите имат нужда от по-голяма гъвкавост при формирането на техните 
стратегии за подпомагане, които трябва да бъдат пригодени към конкретните им 
потребности.

Изменение 55
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране и увеличаване 
на оказваната подкрепа върху 
приоритетите на Европейския Съюз в 
областта на заетостта, 
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подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

образованието, социалното 
включване, борбата срещу бедността, 
недискриминацията на хора с 
увреждания и подобряването на 
институционалния капацитет, 
което изисква адекватно и 
достатъчно финансиране за 
постигането на тези цели. ЕСФ 
следва по-специално да увеличи 
предоставяната подкрепа за борба 
срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на минимален 
размер специално предназначени за това 
средства. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.
Въпреки това тематичната 
концентрация следва да бъде гъвкава, 
за да се даде възможност за 
адаптиране на интервенциите на 
ЕСФ към присъщите на всеки регион 
потребности и специфични 
особености.

Or. es

Изменение 56
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Lothar Bisky, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към 
стратегията „Европа 2020“ следва да 
се основава на по-силно 
концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 

(7) ЕСФ следва по-специално да 
увеличи предоставяната подкрепа за 
борба срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на минимален 
размер специално предназначени за това 
средства.
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изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат 
подкрепа по линия на ЕСФ, следва 
също да бъдат ограничени.

Or. en

Изменение 57
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския Съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския Съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер средства със 
специално предназначение, например 
за изгодни жилища в градските 
райони. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. fr

Изменение 58
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за борба срещу социалното 
изключване и бедността чрез заделяне 
на минимален размер специално 
предназначени за това средства. В 
зависимост от нивото на развитие на 
получаващите подкрепа региони 
изборът и броят на инвестиционните 
приоритети, които ще получат подкрепа 
по линия на ЕСФ, следва също да бъдат 
ограничени.

(7) Приносът на ЕСФ към стратегията 
„Европа 2020“ следва да се основава на 
по-силно концентриране на оказваната 
подкрепа върху приоритетите на 
Европейския съюз. ЕСФ следва по-
специално да увеличи предоставяната 
подкрепа за активна и ефективна 
борба срещу социалното изключване и 
бедността чрез заделяне на минимален 
размер специално предназначени за това 
средства. В зависимост от нивото на 
развитие на получаващите подкрепа 
региони изборът и броят на 
инвестиционните приоритети, които ще 
получат подкрепа по линия на ЕСФ, 
следва също да бъдат ограничени.

Or. pl

Изменение 59
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
като се вземат под внимание онези, 
които осъществяват дейност на 
регионално и местно равнище, по-
специално участието на социалните 
партньори и неправителствените 
организации, като им се предостави 
определена част от средствата, 
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което може да стане под формата на 
обща субсидия. Държавите членки 
осигуряват участието и активирането 
на социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.
Освен това държавите членки следва 
да определят подходящо равнище на 
финансова подкрепа за техническа 
помощ по отношение на ЕСФ 
съгласно член 52 от Регламент [...] 
[РОР] директно за всички партньори 
по силата на член 5, посочен в 
Регламент [...] [РОР], по-специално за 
социални партньори и организации на 
гражданското общество, за да се 
улесни ангажираността и участието 
на тези партньори в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на програмите и 
операциите, и за да се подпомогне
изграждането на техния капацитет 
в съответствие с Европейския кодекс 
за поведение за партньорство.

Or. en

Изменение 60
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да ангажират своевременно и 
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социалните партньори и на
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

последователно социалните партньори,
неправителствените организации, 
местните и регионалните органи на 
управление в разработването, 
изпълнението, мониторинга и 
оценката на дейностите на ЕСФ.
Следва да се насърчава създаването на 
висококачествени партньорства на 
всички политически равнища. 
Партньорският принцип следва да се 
укрепи и разшири като водещ 
принцип за всички дейности, 
подпомагани от ЕСФ.

Or. en

Изменение 61
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно от основно значение е 
държавите членки да насърчават 
участието на регионалните и местни 
структури, на социалните партньори и 
на неправителствените организации в 
стратегическото дефиниране и 
изпълнение на дейностите на ЕСФ.

Or. pt

Обосновка

Регионалните и местните органи познават най-добре икономическото и социалното 
положение на своята територия и знаят какви са реалните потребности на своето 
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население. В този смисъл трябва да бъдат привлечени не само при изпълнението, но и 
при стратегическото дефиниране и по-специално при установяване на задачите, на 
плана за действие и на целите.

Изменение 62
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори и неправителствените 
организации. Следователно е 
необходимо държавите членки да 
насърчават участието на социалните 
партньори и на неправителствените 
организации в изпълнението на 
дейностите на ЕСФ.

Or. en

Изменение 63
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 

(9) Осъществяването на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по 
ефикасен и ефективен начин зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
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по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

по-специално социалните партньори, 
стопанските организации и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

Or. en

Изменение 64
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
по-специално социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

(9) Осъществяването по ефикасен и 
ефективен начин на действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, зависи от 
доброто управление и партньорството 
между всички съответни териториални 
и социално-икономически участници, 
сред тях социалните партньори и 
неправителствените организации. 
Следователно е необходимо държавите
членки да насърчават участието на 
социалните партньори и на 
неправителствените организации в 
разработването и изпълнението на 
дейностите на ЕСФ.

Or. es

Изменение 65
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Като се вземе под внимание 
фактът, че за да се гарантира 
заетост и социално приобщаване, е 
необходим интегриран и всеобхватен 
подход; ЕСФ следва да подкрепя 
създаването на междусекторни 
партньорства на териториална 
основа и техните програми.

Or. en

Изменение 66
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че изпълнението 
на приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола да бъде вземан предвид на всяко 
едно равнище на програмите, като 
същевременно се гарантира 
предприемането на конкретни действия 
за насърчаване на равенството между 
половете.

(10) Държавите членки и Комисията 
гарантират, че изпълнението на 
приоритетите, финансирани от ЕСФ, 
допринася за насърчаване на 
равнопоставеността на жените и мъжете 
в съответствие с член 8 от Договора. 
Данните от проведените оценки 
показват, че е важно социалният аспект 
на пола своевременно и 
последователно да бъде вземан 
предвид на всяко едно равнище и при 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмите, като същевременно се 
гарантира предприемането на конкретни 
действия за насърчаване на равенството 
между половете.

Or. en
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Изменение 67
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Подкрепата за социалните 
иновации е изключително важна с 
оглед на това политиките да 
отговорят по-добре на социалните 
промени, както и за насърчаване и 
подкрепа на иновативните социални 
предприятия. По-специално 
изпитването и оценяването на 
иновативните решения преди по-
широкото им прилагане е от основно 
значение за подобряване на 
ефикасността на политиките и 
следователно е аргумент за 
предоставяне на специфична подкрепа 
от ЕСФ за тази цел.

заличава се

Or. en

Изменение 68
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) Като се има предвид, че 
социалните иновации са предмет на 
различни програми, следва да се 
въведат мерки, за да се избегне 
припокриване или двойно 
финансиране на едни и същи дейности 
и инициативи. Освен това, тъй като 
някои дейности, финансирани от 
ЕСФ при споделено управление, 
отчасти съвпадат с тези на 
Програмата за социална промяна и 
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социални иновации, която е с пряко 
управление, следва да се въведат 
мерки, за да се избегне припокриване 
или двойно финансиране на дейности, 
попадащи под различни методи на 
управление.

Or. en

Изменение 69
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации.

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации винаги, когато са част от 
оперативните програми. 

Държавите членки следва да включат 
тези институции, организации и 
групи в партньорството, което 
представя съответното 
териториално равнище и което може 
да окаже влияние или да се повлияе 
от прилагането на оперативните 
програми. Следва да се обърне 
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конкретно внимание на групите, 
които могат да бъдат повлияни от 
програмите или е възможно да 
срещат затруднения при оказване на 
въздействие върху тези програми, по 
специално най-уязвимите и 
маргинализирани групи. 
Сътрудничеството между 
партньорите трябва да следва най-
добрите практики, които формират 
основата на кодекса за поведение, 
посочен в член 5, параграф 3. Поне 5 % 
от средствата на ЕСФ, разпределени 
на национално равнище, се 
разпределят за действия за 
интегрирани териториални 
инвестиции (ITI), както е посочено в 
член 99 от Регламент [...] [РОР].

Or. en

Изменение 70
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани, 
ако е необходимо, и да получат 
подкрепа с цел в разработването, 
изпълнението и управлението на 
програмите да се включат по-активно 
регионалните и местните органи, 
градовете, социалните партньори и 
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организации. неправителствените организации, 
както и останалите участници в 
гражданското общество, в 
съответствие с принципа на 
управление на много равнища.

Or. es

Изменение 71
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
мобилизиране на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете могат да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изпълнението на програмите да се 
включат по-активно регионалните и 
местните органи, градовете, социалните 
партньори и неправителствените 
организации.

(14) За изпълнението на стратегията 
„Европа 2020“ и на нейните водещи 
количествени цели е необходимо 
активното участие на регионалните и 
местните заинтересовани страни. 
Териториалните пактове, местните 
инициативи за заетост и социално 
приобщаване, стратегиите за водено от 
общностите местно развитие и 
стратегиите за устойчиво развитие на 
градовете трябва да бъдат използвани и 
да получат подкрепа с цел в 
изготвянето и изпълнението на 
програмите да се увеличи влиянието на
регионалните и местните органи,
градовете, социалните партньори и 
неправителствените организации.

Or. en

Изменение 72
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, доброволна 
мобилност на работниците, социално 
приобщаване и социална икономика.
Предоставянето на безвъзмездни
средства трябва във всички случаи да 
остане факултативно средство с цел 
прилагане на подходящото за 
дадената ситуация съчетание от 
начини на финансиране съгласно 
регионалните и местни изисквания.

Or. en

Изменение 73
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места,
мобилност на работниците, социално 
приобщаване и социално 
предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти, ако това спомага за 
увеличаване на ефективността на 
действията или допълва действия на 
други инструменти на ЕС, като
например ПСПСИ, ЕФПГ и ЕФРР.

Or. en

Изменение 74
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
млади хора и за хора на възраст над 50 
години, за създаване на работни места, 
мобилност на работниците, социално 
приобщаване и социално 
предприемачество.

Or. pl

Изменение 75
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
и социално предприемачество.

(17) Държавите членки и регионите 
следва да бъдат насърчавани да 
прибягват до ЕСФ чрез финансови 
инструменти с цел осигуряване на 
подкрепа например за студенти, за 
създаване на работни места, мобилност 
на работниците, социално приобщаване 
на най-нуждаещите се и социално 
предприемачество.

Or. fr

Изменение 76
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Съображение 18
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Правомощието за приемане на 
актове в съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз следва да се делегира 
на Комисията за определянето на
стандартните таблици на единичните 
разходи и еднократните суми и на 
максималния им размер в зависимост от 
различните видове операции, както и за 
определяне на специфичните правила и 
условия относно гаранциите, основани 
на политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното, 
своевременно и осъществявано по 
подходящ начин предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

(18) В съответствие с член 290 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз Комисията, 
съгласувано с държавите членки, 
следва да определи стандартните 
таблици на единичните разходи и 
еднократните суми и на максималния 
им размер в зависимост от различните 
видове операции, както и за определяне 
на специфичните правила и условия 
относно гаранциите, основани на 
политиката. От основно значение е 
Комисията да провежда целесъобразни 
консултации при подготвителната си 
работа, включително на експертно ниво. 
При подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията следва 
да гарантира едновременното, 
своевременно и осъществявано по 
подходящ начин предаване на 
съответните документи на Европейския 
парламент и на Съвета.

Or. es

Изменение 77
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В настоящия регламент се определя
мисията на Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и обхватът на 
предоставяното от него подпомагане, 
съдържат се специфични разпоредби и 
се установяват видовете допустими 
разходи, по отношение на които може 
да бъде предоставено подпомагане.

В настоящия регламент се определят
задачите на Европейския социален 
фонд (ЕСФ) и обхватът на 
предоставяното от него подпомагане, 
съдържат се специфични разпоредби и 
се установяват видовете допустими 
разходи, по отношение на които може 
да бъде предоставено подпомагане.

Or. es
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Обосновка

Съгласно член 177 от ДФЕС „Европейският парламент и Съветът, като действат 
чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 
определят задачите, приоритетните цели и организацията на структурните 
фондове“.

Изменение 78
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мисия Цел

Or. es

Обосновка

Съгласно член 177 от ДФЕС „Европейският парламент и Съветът, като действат 
чрез регламенти, в съответствие с обикновената законодателна процедура, и след 
консултация с Икономическия и социален комитет и с Комитета на регионите, 
определят задачите, приоритетните цели и организацията на структурните 
фондове“.

Изменение 79
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените,
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и обучение и улеснява 
адаптирането на работниците към 
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равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този 
начин допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз 
за засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

промените в предприятията и 
производствените системи. ЕСФ 
допринася и за засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
Съюза, за борбата с бедността и 
социалното изключване, за 
насърчаване на равенството между 
половете, равните възможности и 
премахване на всички форми на 
дискриминация.

Or. fr

Изменение 80
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за доброволната географска и 
професионална мобилност на 
работниците, улеснява предвиждането 
и развитието на нови умения и 
способности, необходими за прехода 
към екологично и социално устойчиво 
развитие, стимулира постигането на 
високо ниво на образование и обучение, 
насърчава равенството между половете, 
равните възможности и 
недискриминацията, подобрява 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en
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Изменение 81
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, адаптирането на 
работниците към трудовия пазар, 
предоставя подкрепа за географската и 
професионалната мобилност на 
работниците, улеснява тяхното 
адаптиране към промените, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и професионално
обучение, насърчава равенството между 
половете, стимулира заетостта на 
младите хора, равните възможности и 
недискриминацията, подобрява 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. pt

Обосновка

Има хора с висока академична квалификация, които не успяват да намерят 
възможност за работа, затова е особено важно да се подкрепя адаптирането и 
реорганизирането на тяхната квалификация, за да могат по-лесно да се установят на 
пазара на труда. ЕСФ трябва да приеме като своя мисия подпомагането на 
заетостта за младите хора, проблем, който принуждава висококвалифицираните 
млади поколения да емигрират и да намират работа в други, неевропейски територии.

Изменение 82
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост, разкриването 
на нови работни места и на качество 
на работните места, улеснява тяхното 
адаптиране към промените,
предоставя подкрепа за доброволната 
географска и професионална
мобилност, предоставя подкрепа на 
съкратени работници, стимулира 
постигането на високо ниво на 
образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. en

Изменение 83
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната 
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените, 
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
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възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността и 
бездомничеството, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. fr

Изменение 84
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените,
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, насърчава 
равенството между половете, равните 
възможности и недискриминацията, 
подобрява социалното приобщаване и 
борбата с бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

1. ЕСФ насърчава постигането на 
високи нива на заетост и на качество на 
работните места, предоставя подкрепа 
за географската и професионалната
мобилност на работниците, улеснява 
тяхното адаптиране към промените,
стимулира постигането на високо ниво 
на образование и обучение, неформално 
образование, насърчава равенството 
между половете, равните възможности и 
недискриминацията, подобрява 
социалното приобщаване и борбата с 
бедността, като по този начин 
допринася за изпълнение на 
приоритетите на Европейския съюз за 
засилване на икономическото, 
социалното и териториалното 
сближаване.

Or. lt

Изменение 85
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee
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Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение на 
приоритетите и водещите 
количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж. ЕСФ 
предоставя подкрепа за изготвянето и 
изпълнението на политики и действия, 
като взема предвид интегрираните 
насоки за икономическите политики 
и политиките за заетост на 
държавите членки, както и 
препоръките на Съвета относно 
националните програми за реформа.

2. При осъществяването на мисията си 
ЕСФ предоставя подкрепа на държавите 
членки в усилията им за изпълнение 
поне на водещите количествени цели на 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. ЕСФ предоставя подкрепа за 
изготвянето и изпълнението на 
политики и действия, като взема 
предвид понятието „добра работа“ и 
като гарантира, че дейностите, 
подкрепяни от ЕСФ, допринасят за 
прилагането на програмата на ООН и 
Международната организация по 
труда (МОТ) за достойни условия на 
труд във всички нейни аспекти.
Всички политики и действия, 
подкрепяни от ЕСФ, строго зачитат 
международните трудови стандарти 
и конвенции на МОТ, и по-специално 
ангажимента за насърчаване на 
пълна, продуктивна и свободно 
избрана трудова заетост съгласно 
посоченото в Конвенция № 122 на 
МОТ.

Or. en

Изменение 86
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 



PE491.059v01-00 44/172 AM\903909BG.doc

BG

безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

безработните и онези, които са най-
отдалечени от пазара на труда, 
хората с увреждания, мигрантите, 
бежанците и търсещите убежище 
лица, бездомните и други изложени на 
риск от бедност групи, деца и 
младежи, възрастни хора, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности или изложени на риск от 
маргинализиране общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, 
микропредприятия и кооперативи, 
които подкрепят интересите на 
своите членове и потребители, както 
и решения на социалните 
предизвикателства, и са в социалната 
икономика. ЕСФ предоставя подкрепа 
и на организации, системи и структури, 
за да улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на социално-
културните и културните дейности, 
заетостта, образованието, 
недискриминацията и социалните 
политики.

Or. en

Изменение 87
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
жителите на Европейския съюз, 
включително групите в неравностойно 
положение като трайно безработните, 
младите и неквалифицирани 
работници, възрастните работници, 
работниците на възраст 50+, които 
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изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

все още са трудово активни и са 
останали без работа, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. pl

Изменение 88
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, търсещите убежище 
лица, бежанците, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, бездомните, както и други 
групи от хора, изложени на риск от 
бедност и социална изолация, 
включително деца и младежи. ЕСФ 
също така предоставя подкрепа на 
предприятия, системи и структури, за да 
улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и социалния прогрес, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. en
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Изменение 89
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също 
така предоставя подкрепа на 
предприятия, системи и структури, за 
да улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи
доброто управление и провеждането 
на реформи, по-специално в областта 
на заетостта, образованието и 
социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората от всяка 
възраст, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните 
политики.

Or. de

Изменение 90
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, независимо 
от възрастта им, изправени пред 
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така предоставя подкрепа на 
предприятия, системи и структури, за 
да улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи 
доброто управление и провеждането 
на реформи, по-специално в областта 
на заетостта, образованието и 
социалните политики.

социална изолация. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи 
доброто управление и провеждането 
на реформи, по-специално в областта 
на заетостта, образованието и 
социалните политики.

Or. de

Изменение 91
Constanze Angela Krehl

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също 
така предоставя подкрепа на 
предприятия, системи и структури, за 
да улесни адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи 
доброто управление и провеждането 
на реформи, по-специално в областта 
на заетостта, образованието и 
социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
трайно безработните, хората с 
увреждания, мигрантите, 
включително лицата, търсещи 
убежище, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните 
политики.

Or. de

Обосновка

Както за периода от 2007 до 2013 г., така и след 2014 г. трябва да съществува 
възможност за подпомагане на лицата, търсещи убежище, от ЕСФ. Бе показано, че 
подпомогнатото от ЕСФ приобщаване към пазара на труда може да подобри 
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значително положението на лицата, търсещи убежище.

Изменение 92
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа както на работници, 
предприятия, предприемачи, така и на 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. fr

Изменение 93
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, бездомните, хората с 
увреждания, мигрантите, етническите 
малцинства, маргинализираните 
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хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

общности, както и хората, изправени 
пред социална изолация. ЕСФ също така 
предоставя подкрепа на предприятия, 
системи и структури, за да улесни 
адаптирането им към нови 
предизвикателства и да насърчи доброто 
управление и провеждането на реформи, 
по-специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. fr

Изменение 94
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като трайно 
безработните, хората с увреждания, 
мигрантите, етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

3. Дейността на ЕСФ е в полза на 
хората, включително групите в 
неравностойно положение като 
безработните, по-специално трайно 
безработните, младежите, жените,
хората с увреждания, мигрантите, 
етническите малцинства, 
маргинализираните общности, както и 
хората, изправени пред социална 
изолация. ЕСФ също така предоставя 
подкрепа на предприятия, системи и 
структури, за да улесни адаптирането 
им към нови предизвикателства и да 
насърчи доброто управление и 
провеждането на реформи, по-
специално в областта на заетостта, 
образованието и социалните политики.

Or. es

Изменение 95
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на изброените по-долу 
тематични цели и в съответствие с
член 9 от Регламент (ЕС) № […] ЕСФ 
предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети:

1. В рамките на изброените по-долу в 
букви а), б), в) и г) тематични цели,
посочени в член 9, параграфи 8, 9, 10 и 
11 от Регламент (ЕС) № […], и в 
съответствие със своята мисия ЕСФ 
предоставя подкрепа за следните 
инвестиционни приоритети:

Or. en

Изменение 96
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) насърчаване на заетостта и 
подкрепа на мобилността на 
работната сила чрез:

a) насърчаване на висококачествената 
заетост, добрата работа и 
достойния труд чрез

Or. en

Изменение 97
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила, по-специално в най-северните 
най-отдалечени региони, с ниска 
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гъстота на населението и в 
планинските райони;

Or. pt

Изменение 98
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, като се обръща 
специално внимание на групите в 
неравностойно положение, младежи, 
лица на възраст над 45 години, жени и 
хора с увреждания, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. es

Изменение 99
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до висококачествена заетост 
за търсещите работа и неактивните лица
с целева подкрепа за трайно 
безработните, включително местните 
инициативи за заетост, и подкрепа за 
доброволната мобилност на работната 
сила;

Or. en
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Изменение 100
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) достъп до заетост за търсещите работа 
и неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

i) достъп до заетост и до службите по 
заетостта за търсещите работа и 
неактивните лица, включително 
местните инициативи за заетост, и 
подкрепа за мобилността на работната 
сила;

Or. en

Изменение 101
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, включително 
работещи инициативи за заетост, 
кабинети за подпомагане на 
включването в активния живот и 
програми за професионални стажове 
на национално и международно 
равнище, стимулирайки нарастваща 
мобилност на младите хора в 
Европейския съюз.

Or. pt

Обосновка

Трябва да бъдат подпомагани всички млади хора, както и всички инициативи, 
позволяващи по-лесното им навлизане в пазара на труда. Кабинетите за подпомагане 
може да станат по-работещи чрез университети, общински съвети или други местни 
структури, като се улесни достъпът до предложенията за работа, навлизането на 
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младите хора на пазара на труда и мобилността в международен план.

Изменение 102
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора и на хора на 
възраст 50+, неангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение;

Or. pl

Изменение 103
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) устойчиво интегриране на пазара на 
труда на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, образование или 
обучение;

ii) устойчиво и приобщаващо
интегриране на пазара на труда на 
младите хора, неангажирани с трудова 
дейност, образование или обучение;

Or. fr

Изменение 104
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване и 
развитие на предприятия, по-
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предприятия; специално на малки и средни 
предприятия;

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да включи сред своите цели създаването и развитието на малки и средни 
предприятия, които са основен източник за създаване на заетост.

Изменение 105
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество, създаване на 
предприятия, обучение в областта на 
предприемачеството, 
предприемачески действия на 
общинско и училищно равнище, 
капиталови фондове за риск и 
специализирана техническа помощ в 
началото на предприемаческата 
дейност;

Or. pt

Обосновка

Създаването на заетостта предполага активизиране на културата на 
предприемачество. Трябва да бъдат подкрепяни всички етапи, водещи до 
осъществяване на дадена бизнес идея. Ето защо е важно да се подпомага обучението 
в областта на предприемачеството, да се стимулират бизнес идеите, да се 
определят форми на финансиране като business angels или фирми venture capital и 
цялата техническа подкрепа за лансиране на въпросната идея на пазара.

Изменение 106
Ramona Nicole Mănescu
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия, устойчиво развитие и 
прехвърляне на предприятия особено 
за МСП;

Or. en

Изменение 107
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия;

iii) самостоятелна заетост, 
предприемачество и създаване на 
предприятия, както и прехвърляне 
на стопанства;

Or. de

Изменение 108
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и личния 
живот;

iv) равенство между мъжете и жените на 
пазара на труда и равенство при 
професионалното развитие, 
икономическа независимост на 
жените и мъжете и съчетаване на 
професионалния и личния живот;
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Or. en

Изменение 109
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

iv) равенство между мъжете и жените и 
съчетаване на професионалния и 
личния живот;

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 110
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка ivа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ivа) достъп до изгодни жилища 
посредством специализирани 
социални служби и увеличаване на 
предлагането на социални жилища;

Or. fr

Изменение 111
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
технологичните промени и 
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промените на трудовия пазар чрез 
прилагане на активни и превантивни 
мерки, в частност в районите, които
са засегнати от преструктуриране на 
предприятия и отрасли, а така също 
и от закриване или преместване на 
предприятия, както и в регионите, 
които са засегнати от сериозни и 
постоянни неблагоприятни природни 
или демографски условия, в 
съответствие с член 174 и следващи 
от ДФЕС;

Or. es

Изменение 112
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените, по-специално в МСП и 
микропредприятията;

Or. fr

Изменение 113
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите, 
особено на МСП и 
микропредприятията, към промените;
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Or. en

Изменение 114
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените:

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
социалните и икономически промени 
и насърчаване и развитие на 
социалната икономика:

Or. pl

Изменение 115
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените, свързани с прехода към 
екологично и социално устойчиво 
развитие

Or. en

Изменение 116
Hermann Winkler

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

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените и по-специално към 
демографските промени;

Or. de

Изменение 117
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка v)

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) адаптиране на работниците, 
предприятията и предприемачите към 
промените;

v) професионално адаптиране на 
работниците, предприятията и 
предприемачите към промените;

Or. it

Изменение 118
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве;

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве за 
работниците чрез подобряване на 
условията на труд и околната среда, 
здравето на работното място и 
действия за подпомагане на по-
възрастните работници;

Or. en
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Изменение 119
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве;

vi) активен живот на възрастните хора и 
остаряване в добро здраве, както и 
физическа активност

Or. en

Обосновка

Спортът създава работни места. Спортът непрекъснато се професионализира, за да 
развива и актуализира своите услуги и за да прави това се нуждае от 
висококвалифицирани и добре обучени служители. Около 15 милиона души в ЕС са 
заети пряко или непряко в спортния сектор. Изчисленията сочат, че през последните 
десет години заетостта, свързана със спорта, е нараснала с около 60%

Изменение 120
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vi)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) активен живот на възрастните хора 
и остаряване в добро здраве;

vi) активен живот на възрастните хора 
и остаряване в добро здраве, както и 
физическа активност и масов 
спорт;

Or. de

Обосновка

Именно с оглед на демографското развитие физическата активност играе все по-
важна роля за здравето във всяка възраст и не само на работещите. Инвестиции на 
ЕСФ в тази област могат следователно както да създадат работни места, така и да 
допринесат за средносрочно и дългосрочно намаляване на натоварването на 
здравните системи.
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Изменение 121
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 
работната сила;

vii) модернизация и укрепване на 
организациите на пазара на труда, 
поощряване на партньорствата, 
пактовете и инициативите чрез 
създаването на мрежи между 
заинтересованите страни, като 
например социалните партньори и 
неправителствените организации на 
транснационално, национално, 
регионално и местно равнище с цел 
приобщаването към пазара на труда,
подпомагане на действия за засилване 
на транснационалната мобилност на 
работната сила и подобряване на 
информационните и консултантски 
услуги и услугите за постигане на 
съответствие с нуждите на пазара 
на труда за работодателите и 
мобилните работници, включително 
трансграничните, сезонните и 
командированите работници, 
независимо от техния статут;

Or. en

Изменение 122
Rosa Estaràs Ferragut, Gabriel Mato Adrover, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 



PE491.059v01-00 62/172 AM\903909BG.doc

BG

работната сила; работната сила, особено в най-
отдалечените от континента 
региони;

Or. es

Изменение 123
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка vii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) модернизация и укрепване на 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване 
на транснационалната мобилност на 
работната сила;

vii) постепенно преустановяване на 
несигурната заетост и осигуряване на
трамплин за възходяща социална 
мобилност към стабилна и сигурна 
редовна заетост

Or. en

Изменение 124
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква a) – подточка viia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

viia) подкрепа на трудовата заетост 
на лица в неравностойно положение
на пазара на труда, по-специално лица 
с увреждания.

Or. en

Изменение 125
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот чрез:

б) инвестиране в качествено, модерно
образование, придобиване на умения и 
обучение през целия живот чрез:

Or. pl

Изменение 126
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения и обучение през 
целия живот чрез:

б) инвестиране в образование, 
придобиване на умения, обучение и 
обучение през целия живот чрез:

Or. en

Изменение 127
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) създаване и укрепване на 
практически ориентирано 
икономическо образование на 
младите хора чрез системи за 
двойно обучение, които съчетават 
разумно теория и практика в 
съдържанието на учебния процес;

Or. de
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Изменение 128
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование с 
цел увеличаване на участието и 
подобряване на равнищата на 
образование;

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността, на достъпа и
приспособяването на висшето 
образование към реалните 
потребности на трудовия пазар, с цел 
увеличаване на участието, на 
уменията, на възможността за 
наемане на работа и на мобилността 
на европейско равнище;

Or. pt

Обосновка

Понастоящем съществуват много специалности, които не позволяват да се намери 
възможност за работа. Обучението трябва да се приспособи към пазара. Има 
страни, разполагащи с недостатъчно квалифицирана работна ръка в някои области и 
други, в които тя е в излишък. Мобилността трябва да бъде ефективно подкрепяна на 
европейско равнище.

Изменение 129
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование с 
цел увеличаване на участието и 
подобряване на равнищата на 
образование;

ii) подобряване на качеството, 
ефикасността и достъпа до висшето и 
равностойното на него образование с 
цел увеличаване на участието и 
подобряване на равнищата на 
образование, по-високо ниво на 
използване на модерните системи за 
образование на тези равнища;
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Or. pl

Изменение 130
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение
спрямо пазара на труда;

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, актуализиране на
квалификацията и на професионалните 
умения на работниците и повишаване 
на адекватността на образованието и 
обучението спрямо пазара на труда;

Or. pt

Обосновка

Трябва да се уточни, че целта е актуализиране на квалификацията и професионалните 
умения на хората, установявайки по-голяма пряка връзка между познанието и пазара 
на труда.

Изменение 131
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване и 
преквалификация на уменията и 
квалификацията на хората и 
неформалното и самостоятелното 
учене, както и повишаване на 
адекватността на системите за обучение 
спрямо пазара на труда; подпомагане на 
прехода от образование и обучение 
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към заетост;

Or. en

Изменение 132
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот и достъпни, устойчиви и 
висококачествени културни услуги, 
подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

Or. en

Изменение 133
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение 
спрямо пазара на труда;

iii) подобряване на достъпа до 
възможностите за учене през целия 
живот, подобряване на уменията и 
квалификацията на работната ръка и 
повишаване на адекватността на 
системите за образование и обучение, 
включително професионалното 
обучение в предприятията, спрямо 
пазара на труда;

Or. de
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Изменение 134
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiia) подпомагане на привличането 
на млади хора към системата за 
двойно обучение и засилено 
укрепване и преоценка на тази 
система и свързаните с това 
професионални квалификации на 
европейско равнище;

Or. de

Обосновка

Изключително успешната, но позната само в малко държави членки система за 
двойно обучение следва да се посочи отделно от общите тенденции в ЕС и по този 
начин да се оцени в по-голяма степен.

Изменение 135
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iiiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiiа) по-добър и справедлив достъп до 
договори в зависимост от различните 
професионални сфери и територии, за 
да се отговори по-адекватно на 
действителните потребности;

Or. fr
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Изменение 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б) – подточка iiia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iii a) стимулиране на неформалното 
образование с цел повишаване на 
социалното участие и 
професионалната мобилност;

Or. lt

Изменение 137
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността чрез:

в) насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността и 
дискриминацията чрез:

Or. en

Изменение 138
Hermann Winkler

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) активно приобщаване на всички 
хора както посредством 
насърчаване на участието в пазара 
на труда, така и чрез борба с 
бедността и изключването;
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Or. de

Обосновка

Трябва да стане ясно, че активното приобщаване съгласно стратегията „Европа 
2000“ не трябва да се отнася само до пазара на труда. Наред с приобщаването на 
трудоспособните към устойчива и качествена заетост, е необходимо и приобщаване 
например на онези, които вече са изключени от трудовия живот.

Изменение 139
Constanze Angela Krehl

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) активно приобщаване на всички, 
както посредством насърчаване на 
участието в пазара на труда, така и 
чрез борба с бедността и 
изключването;

Or. de

Изменение 140
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) активно приобщаване:

- интегрирани подходи за активно 
приобщаване за хора в активна 
възраст, които подкрепят 
всеобхватни, съобразени с 
индивидуалните нужди пътища към 
приобщаване, качество на работата и 
социално участие, включват социални 
мерки и мерки за интегриране и 
реинтегриране в общността и 
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допринасят за осигуряването на 
адекватен минимален доход, достъп 
до качествени услуги и приобщаващи 
пазари на труда.
- интегриране на основан на жизнения 
цикъл подход с цел осигуряване на 
цялостна подкрепа за намаляване на 
бедността и социално приобщаване 
на деца и по-възрастни хора.

Or. en

Изменение 141
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите или на други 
категории мигранти, както и на най-
необлагодетелстваните социални 
категории;

Or. fr

Изменение 142
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) интеграция на маргинализирани 
общности, сред тях ромите и групите в 
неравностойно положение, по-
специално хората с увреждания;

Or. es
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Изменение 143
Oldřich Vlasák

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) интеграция на маргинализирани 
общности;

Or. en

Изменение 144
Joachim Zeller, Alain Cadec, Seán Kelly, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени и 
на достъпна цена, включително здравни 
и социални услуги от общ интерес, и 
програми за физическа активност за 
укрепване на здравето на организации 
с идеална цел;

Or. en

Обосновка

Спортът предлага на гражданите възможности за взаимодействие и присъединяване 
към социални мрежи и по този начин значително допринася за социалното 
сближаване. Спортът може да бъде използван като средство за насърчаване на 
социалното приобщаване на имигранти, етнически малцинства и други уязвими групи 
на обществото. Освен това програмите за физическа активност за укрепване на 
здравето спомагат за икономии на разходи за обществено здраве.

Изменение 145
Hermann Winkler
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка iv)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

iv) повишаване на достъпа до услуги, 
които са устойчиви, висококачествени 
и на достъпна цена, включително 
здравни услуги, стимулираща 
здравето физическа активност, 
масови спортове и социални услуги 
от общ интерес;

Or. de

Изменение 146
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните услуги от общ 
интерес, включително публичните 
услуги;

Or. en

Изменение 147
Giommaria Uggias

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните 
предприятия;

v) насърчаване на социалната 
икономика и социалните предприятия
и кооперативните дружества;

Or. it
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Изменение 148
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) стратегии за водено от общностите 
местно развитие.

vi) насърчаване на стратегии за водено 
от общностите местно развитие.

Or. es

Изменение 149
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

vi) стратегии за водено от общностите 
местно развитие;

vi) стратегии за водено от общностите и 
публичните власти местно развитие и 
териториални инициативи;

Or. en

Изменение 150
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка via) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) мерки, които имат за цел 
разчупване на цикъла на бедността, 
като например помощ за семейни 
нужди, достъп до висококачествени 
услуги и насърчаване на участието на 
децата в обществения живот;
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Or. en

Изменение 151
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква в) – подточка via) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

via) спорт като физическа 
активност, която спомага за водене 
на здравословен начин на живот;

Or. en

Изменение 152
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна публична 
администрация чрез:

г) Засилване на институционалния 
капацитет и ефикасна и участваща 
публична администрация, както и 
подпомагане на изграждането на 
капацитета на социалните 
партньори, неправителствени 
организации, регионалните и 
местните органи и други 
заинтересовани страни, по-специално 
партньорите, посочени в член 5 от 
Регламент (ЕС) № [...], чрез:

Or. en

Изменение 153
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка i) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране и
добро управление;

i) ) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране,
добро управление и сътрудничество;

Or. en

Изменение 154
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка i) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) ) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране и 
добро управление;

i) ) инвестиции в институционален 
капацитет и в ефикасността на 
публичните администрации и 
публичните услуги, включително на 
местно и регионално равнище, с цел 
осъществяването на реформи и 
постигането на по-добро регулиране и 
подобряване на способността им за 
добро управление;

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само за територията на 
държавите членки, които имат поне 
един регион на ниво 2 по NUTS, както е 
определено в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държави членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд;

Or. en
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Изменение 155
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка i) – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само за територията на 
държавите членки, които имат поне 
един регион на ниво 2 по NUTS, както е 
определено в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държави членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд.

Този инвестиционен приоритет е 
приложим само за територията на 
държавите членки, които имат поне 
един регион на ниво 2 по NUTS, както е 
определено в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държави членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд и в такива, в които в резултат 
от кризата равнището на 
безработицата е над средното за 
Съюза.

Or. es

Изменение 156
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ia) инвестиции в институционален 
капацитет на местно и регионално 
равнище с цел осъществяването на 
реформи за подобряване на 
способността им за добро управление;

Or. en
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Изменение 157
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
по-специално социалните партньори 
и неправителствени организации, в 
т.ч. социално-културни и екологични 
организации, в реализирането на 
оперативни програми, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието или 
социалната и социално-културната 
сфера, както и секторни и териториални 
пактове за мобилизиране с цел 
осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. en

Изменение 158
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
включително партньори, които 
изпълняват политики в областта на 
заетостта, образованието и 
първоначалното и продължаващото 
професионално обучение, или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
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равнище;

Or. en

Изменение 159
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) ) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) ) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел подобрения и социален прогрес на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. en

Изменение 160
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
включително неправителствени 
организации, които изпълняват 
политики в областта на заетостта, 
формалното и неформалното 
образование или социалната сфера, 
както и секторни и териториални 
пактове за мобилизиране с цел 
осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
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равнище.

Or. lt

Изменение 161
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) ) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието или 
социалната сфера, както и секторни и 
териториални пактове за мобилизиране 
с цел осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

ii) ) изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите страни, 
които изпълняват политики в областта 
на заетостта, образованието, 
здравеопазването или социалната 
сфера, както и секторни и териториални 
пактове за мобилизиране с цел 
осъществяването на реформи на 
национално, регионално и местно 
равнище.

Or. en

Изменение 162
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка iia) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) инвестиции в принципа на 
партньорство и изграждане на 
капацитет за партньорите, посочени 
в член 5 от Регламент (ЕС) № [...], с 
цел осигуряване ангажирането и 
участието на тези партньори в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на програми 
и операции.
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Or. en

Изменение 163
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г) – подточка iiа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iiа) развитието на умения, свързани с 
договорености на териториално 
равнище и местни инициативи, с цел 
насърчаване на териториалното 
измерение на ЕСФ.

Or. pt

Изменение 164
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за прехода към 
икономика, която е нисковъглеродна, 
устойчива на изменението на климата, 
екологично устойчива и използваща 
ефикасно ресурсите, чрез реформа на 
системите за образование и обучение, 
адаптиране на уменията и 
квалификацията, повишаване 
квалификацията на работната сила и 
създаването на нови работни места в 
секторите, свързани с околната среда 
и енергетиката;

a) за региони, които не се 
подпомагат от Кохезионния фонд, 
подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива 
на изменението на климата, 
екологично устойчива и използваща 
ефикасно ресурсите, чрез реформа на 
системите за образование и обучение, 
адаптиране на уменията и 
квалификацията, повишаване 
квалификацията на работната сила и 
създаването на нови работни места в 
секторите, свързани с околната среда 
и енергетиката;

Or. de
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Изменение 165
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите за 
образование и обучение, адаптиране на 
уменията и квалификацията, 
повишаване квалификацията на 
работната сила и създаването на нови 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

a) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива, енергоефективна и 
използваща ефикасно ресурсите, чрез 
реформа на системите за образование и 
обучение, адаптиране на уменията и 
квалификацията, повишаване 
квалификацията на работната сила и 
създаването на нови екологосъобразни 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

Or. en

Изменение 166
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) подкрепа за прехода към икономика, 
която е нисковъглеродна, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите за 
образование и обучение, адаптиране на 
уменията и квалификацията, 
повишаване квалификацията на 
работната сила и създаването на нови 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

a) подкрепа за прехода към икономика, 
която е с ниски емисии, устойчива на 
изменението на климата, екологично 
устойчива и използваща ефикасно 
ресурсите, чрез реформа на системите за 
образование и обучение, адаптиране на 
уменията и квалификацията, 
повишаване квалификацията на 
работната сила и създаването на нови 
работни места в секторите, свързани с 
околната среда и енергетиката;

Or. en
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Изменение 167
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Стимулиране на изследванията, 
технологичното развитие и иновациите 
чрез развиване на следдипломното 
образование, обучението на 
изследователи, свързването в мрежи на 
дейности и партньорства между 
висшите учебни заведения, центровете 
за научни изследвания и технологии и 
предприятията;

в) Стимулиране на изследванията, 
технологичното развитие и иновациите, 
включително мрежи за иновации в 
социално-културния и креативния 
сектор, чрез развиване на 
следдипломното образование, 
обучението на изследователи, 
свързването в мрежи на дейности и 
партньорства между висшите учебни 
заведения, центровете за научни 
изследвания и технологии и 
предприятията;

Or. en

Изменение 168
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на микро, 
малките и средни предприятия чрез 
насърчаване на адаптивността на 
предприятията и работниците и 
увеличаване на инвестициите в човешки 
капитал и укрепване на приобщаващия 
пазар на труда, включително достъпа 
на хора с увреждания, разширяване на 
системите за обучение и учене на 
МСП, по-специално за младежите, 
насърчаване на малките и средни 
кооперативни предприятия, системи 
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и структури, които осигуряват 
решения на социални 
предизвикателства.

Or. en

Изменение 169
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките 
и средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) Повишаване на приноса на малките и 
средни предприятия за постигане на 
екологично и социално устойчиво 
развитие чрез насърчаване на 
адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в нови умения и 
компетентности.

Or. en

Изменение 170
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) Повишаване на 
конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на микро, 
малките и средни предприятия чрез 
насърчаване на адаптивността на 
предприятията, работниците и 
ръководителите и чрез увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал, 
включително образованието, 
обучението и стажуването на млади 
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хора;

Or. en

Изменение 171
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал, 
включително подпомагане на 
институции за професионално 
обучение в предприятията по 
системата за двойно обучение.

Or. de

Изменение 172
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) Повишаване на 
конкурентоспособността на 
предприятията, по-специално 
малките и средни предприятия, 
социалните предприятия и 
предприятията на социалната 
икономика, чрез насърчаване на 
адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.
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Or. es

Изменение 173
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията и 
работниците и увеличаване на 
инвестициите в човешки капитал.

г) повишаване на 
конкурентоспособността на малките и 
средни предприятия чрез насърчаване 
на адаптивността на предприятията към 
новите социални реалности и на 
работниците към новите 
предприемачески умения, необходими 
за осъществяване на 
професионалните дейности, както и 
увеличаване на инвестициите в 
човешкия капитал.

Or. pt

Обосновка

Адаптивността на предприятията трябва да бъде в зависимост от новите социални 
реалности и промените, които трябва да се осъществят, предвид нарастващата 
конкуренция на глобално равнище, като напр. инвестициите в областта на 
технологиите, околната среда или енергетиката.

Изменение 174
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, породени от 
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националните програми за реформа и
в съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, 
параграф 4 от Договора, с цел да се 
допринесе за постигане на водещите 
количествени цели на стратегията 
„Европа 2020“, свързани със заетостта, 
образованието и намаляването на 
бедността.

прехода към екологично и социално 
устойчиво развитие, с цел да се 
допринесе за постигане поне на 
водещите количествени цели на 
стратегията „Европа 2020“, свързани със 
заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

Or. en

Изменение 175
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани със 
съдействието на регионалните и 
местни органи в националните 
програми за реформа и в съответните 
препоръки на Съвета, изготвени 
съгласно член 148, параграф 4 от 
Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

Or. en

Изменение 176
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и са насочени към преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

1. Държавите членки гарантират, че 
стратегията и действията, предвидени в 
оперативните програми, са съгласувани 
и спомагат за преодоляване на 
предизвикателствата, набелязани в 
националните програми за реформа и в 
съответните препоръки на Съвета, 
изготвени съгласно член 148, параграф 4 
от Договора, с цел да се допринесе за 
постигане на водещите количествени 
цели на стратегията „Европа 2020“, 
свързани със заетостта, образованието и 
намаляването на бедността.

Or. es

Изменение 177
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите 
ресурси по линия на ЕСФ във всяка 
държава членка се отпускат за 
тематичната цел „Насърчаване на 
социалното приобщаване и борба с 
бедността“ установена в член 9, 
параграф 9 от Регламент (ЕС) № 
[…].

заличава се

Or. de

Обосновка

Виж изменението и обосновката към съображение 7.

Изменение 178
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
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Omarjee

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].
Инвестиционният приоритет 
„Активно приобщаване“ се включва 
във всички оперативни програми. 
Преди изработването на договорите 
за партньорство и оперативните 
програми Комисията предоставя 
насоки как ЕСФ следва да изпълни 
целта за намаляване на бедността 
чрез интегрирани и социално-
приобщаващи подходи.

Or. en

Изменение 179
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване и борба с бедността“ 
установена в член 9, параграф 9 от 
Регламент (ЕС) № […].

2. Най-малко 20 % от общите ресурси по 
линия на ЕСФ във всяка държава членка 
се отпускат за тематичната цел 
„Насърчаване на социалното 
приобщаване, борба с бедността и 
дискриминацията“ установена в член 
9, параграф 9 от Регламент (ЕС) № […].

Or. en
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Изменение 180
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

заличава се

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.
б) по отношение на регионите в 
преход държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.
в) по отношение на по-слабо 
развитите региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

Or. en

Изменение 181
Iosif Matula, Андрей Ковачев, Petru Constantin Luhan, Iuliu Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – встъпителна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

3. Националните, регионалните и 
местните органи на държавите членки 
прилагат тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

Or. en

Изменение 182
Giommaria Uggias

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки прилагат 
тематичната концентрация в 
съответствие с посочените по-долу 
условия:

3. Държавите членки и регионалните 
органи прилагат тематичната 
концентрация в съответствие с 
посочените по-долу условия:

Or. it

Изменение 183
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите
членки концентрират 80 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

заличава се

Or. de
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Изменение 184
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

a) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

Or. es

Изменение 185
Vladimír Maňka, Monika Smolková

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. sk

Изменение 186
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

a) по отношение на по-силно 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
осем инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. de

Изменение 187
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета
от посочените в член 3, параграф 1.

a) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху избрани след 
консултации с икономическите и 
социални партньори инвестиционни 
приоритети.

Or. en

Изменение 188
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 

a) ) по отношение на по-силно развитите 
региони държавите членки 
концентрират поне 80 % от общия 
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линия на ЕСФ за всяка оперативна
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

размер на отпуснатите по линия на ЕСФ 
средства на национално равнище върху 
тематичните цели, посочени в точки 
8, 9 и 10 от член 9 от Регламент (ЕС)
№[...]/2012[РОР].

Or. en

Изменение 189
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в 
преход държавите членки 
концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

заличава се

Or. de

Изменение 190
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в 
преход държавите членки 
концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

заличава се
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Or. de

Изменение 191
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в 
преход държавите членки 
концентрират 70 % от отпуснатите 
по линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 192
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
избрани след консултации с 
икономическите и социални 
партньори инвестиционни 
приоритети;

Or. en

Изменение 193
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за всяка 
оперативна програма средства върху 
максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират поне 
70 % от общия размер на отпуснатите 
по линия на ЕСФ средства на 
национално равнище върху 
тематичните цели, посочени в точки 
8, 9 и 10 от член 9 от Регламент (ЕС)
№[...]/2012[РОР].

Or. en

Изменение 194
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 70 % от 
отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

б) по отношение на регионите в преход 
държавите членки концентрират 60 % от 
отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. es

Изменение 195
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо 
развитите региони държавите

заличава се
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членки концентрират 60 % от 
отпуснатите по линия на ЕСФ за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. de

Изменение 196
Markus Pieper, Angelika Niebler, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо 
развитите региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо 
развитите региони държавите членки 
концентрират 80 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
шест инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1, от 
тях в държави с подпомагане от 
ЕМС най-малко 50% от 
тематичните цели, б) инвестиране 
в образование, придобиване на 
умения и учене през целия живот и 
г) изграждане на административен 
капацитет.

Or. de

Изменение 197
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
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концентрират 60 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

концентрират 50 % от отпуснатите за 
всяка оперативна програма средства 
върху максимум четири инвестиционни 
приоритета от посочените в член 3, 
параграф 1.

Or. es

Изменение 198
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони и регионите, чийто БВП на 
глава от населението за периода 
2007—2013 г. е бил под 75 % от 
средния БВП за ЕС—25, но които са 
допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони,
държавите членки концентрират 60 % от 
отпуснатите за всяка оперативна 
програма средства върху максимум пет
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. en

Изменение 199
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират поне 60 % от общия 
размер на отпуснатите по линия на ЕСФ 
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програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

средства на национално равнище върху 
тематичните цели, посочени в точки 
8, 9 и 10 от член 9 от Регламент (ЕС)
№[...]/2012[РОР].

Or. en

Изменение 200
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
четири инвестиционни приоритета 
от посочените в член 3, параграф 1.

в) по отношение на по-слабо развитите 
региони държавите членки 
концентрират 60 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху избрани след 
консултации с икономическите и 
социални партньори инвестиционни 
приоритети;

Or. en

Изменение 201
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Буква в) от настоящия член се 
прилага и по отношение на онези 
региони, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния БВП за 
ЕС—25 за референтния период, но 
които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
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букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—2020 
г.

Or. en

Изменение 202
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от параграф 3, букви a) 
и б) в регионите, чийто БВП на глава 
от населението за периода 2007—2013 
г. е бил под 75 % от средния БВП за 
ЕС-25 за референтния период, но 
които са допустими по категория 
региони в преход или по-силно 
развити региони, така както са 
определени в член 82, параграф 2, 
букви б) и в) от Регламент (EС) № 
[…]/2012 [РОР] за периода 2014—2020 
г., държавите членки концентрират 
60 % от отпуснатите по линия на 
ЕСФ за всяка оперативна програма 
средства върху максимум четири 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. en

Изменение 203
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) броят на приоритетите може да 
се разшири до шест, когато 
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конкретни причини оправдават по 
този начин да се удовлетворяват в по-
голяма степен присъщите за всеки 
регион потребности и приоритети.

Or. es

Изменение 204
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) чрез дерогация от букви a), б) и в) в 
регионите, чийто БВП на глава от 
населението за периода 2007—2013 г. 
е бил под 75 % от средния БВП за ЕС-
25 за референтния период, но които 
са допустими по категория региони в 
преход или по-силно развити региони, 
така както са определени в член 82, 
параграф 2, букви б) и в) от Регламент 
(EС) № […]/2012 [РОР] за периода 
2014—2020 г., поне 60 % от общия 
размер на средствата, отпускани от 
ЕФРР на национално равнище, могат 
да се разпределят в максимум шест 
инвестиционни приоритета, 
посочени в член 3, параграф 1.

Or. pl

Изменение 205
Oldřich Vlasák

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от разпоредбите, 
посочени в букви а) и б) по отношение 
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на регионите около столиците на 
държавите членки, които са 
допустими съгласно член 82, параграф 
3 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., 
горните проценти се намаляват с 10 
процентни пункта.

Or. en

Изменение 206
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква вб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вб) броят четири инвестиционни 
приоритета, споменат в букви а), б) и 
в), може да бъде увеличен на шест 
инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. pl

Изменение 207
Tamás Deutsch

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от разпоредбите, 
посочени в букви а) и б) по отношение 
на регионите около столиците на 
държавите членки, които са 
допустими съгласно член 82, параграф 
3 от Регламент (EС) № […]/2012 
[РОР] за периода 2014—2020 г., 
горните проценти се намаляват с 10 
процентни пункта.
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Or. en

Изменение 208
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 
програмата показатели се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности.

Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 
програмата показатели се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности и всички данни следва да 
бъдат представени в разбивка по пол.

Or. en

Изменение 209
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите показатели, установени в 
приложението към настоящия 
регламент, както и специфичните за 
програмата показатели се използват в 
съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности.

Ориентировъчно се включват редица 
общи показатели в приложението към 
настоящия регламент, както и 
специфичните за програмата показатели 
в съответствие с член 24, параграф 3 и 
член 87, параграф 2, буква б), подточка 
ii) от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
показатели се изразяват в абсолютни 
стойности.

Or. es
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Изменение 210
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общите и специфичните за програмата 
показатели за изпълнение се отнасят до 
частично или изцяло изпълнени 
операции. Където е приложимо с оглед 
естеството на операциите, които се 
подкрепят, кумулативните количествено 
определени стойности на целите се 
определят за 2022 г. Базовите 
показатели се определят със стойност 
нула.

Общите и специфичните за програмата 
задължителни и незадължителни 
показатели за изпълнение се отнасят до 
частично или изцяло изпълнени 
операции. Където е приложимо с оглед 
естеството на операциите, които се 
подкрепят, кумулативните количествено 
определени стойности на целите се 
определят за 2022 г. Базовите 
показатели се определят със стойност 
нула.

Or. en

Изменение 211
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 113, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 

1. Участието на местните и 
регионални органи, социалните 
партньори и другите заинтересовани 
страни, по-специално 
неправителствените организации, в 
изготвянето, изпълнението и 
оценката на оперативните програми, 
както е посочено в член 5 от Регламент 
(ЕС) № […], може да бъде под формата
на глобални субсидии, както е 
определено в член 113, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) № […], или техническа 
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глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

помощ, както е определено в членове 
108 и 109 от Регламент (ЕС) № [...]. 
Държавите членки осигуряват 
достъп на малки НПО до схеми за 
глобални субсидии във всички 
оперативни програми. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.
Средствата за техническа помощ се 
осигуряват във всички оперативни
програми, финансирани по ЕСФ, със 
специална подкрепа за услуги за 
техническа помощ за НПО и малки 
местни и регионални органи на 
европейско и регионално равнище.

Or. en

Изменение 212
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 113, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, като се вземат под 
внимание онези, които осъществяват 
дейност на регионално и местно 
равнище, в изпълнението на 
оперативните програми, както и 
партньорите, посочени в член 5, букви 
а), б) и в) от Регламент (ЕС) № […], под 
формата на глобални субсидии, както е 
определено в член 113, параграф 7 от 
Регламент (ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва една 
част от нея, за която се отнася 
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приоритетна ос за програмата. глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос.

Or. en

Изменение 213
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 112, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

1. Участието на регионалните, 
местните и социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 112, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

Or. es

Изменение 214
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Ryszard Czarnecki

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 1. Участието на съответните 
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другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 113, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

публични органи, социалните 
партньори и другите заинтересовани 
страни, по-специално 
неправителствените организации, в 
изпълнението на оперативните 
програми, както е посочено в член 5 от 
Регламент (ЕС) № […], може да бъде 
под формата на глобални субсидии, 
както е определено в член 113, параграф 
7 от Регламент (ЕС) № […]. В такъв 
случай в оперативната програма се 
посочва частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

Or. en

Изменение 215
Tomasz Piotr Poręba

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Участието на социалните партньори и 
другите заинтересовани страни, по-
специално неправителствените 
организации, в изпълнението на 
оперативните програми, както е 
посочено в член 5 от Регламент (ЕС) № 
[…], може да бъде под формата на 
глобални субсидии, както е определено 
в член 113, параграф 7 от Регламент 
(ЕС) № […]. В такъв случай в 
оперативната програма се посочва 
частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

1. Участието на местните и 
регионални органи, социалните 
партньори и другите заинтересовани 
страни, по-специално 
неправителствените организации, в 
изпълнението на оперативните 
програми, както е посочено в член 5 от 
Регламент (ЕС) № […], може да бъде 
под формата на глобални субсидии, 
както е определено в член 113, параграф 
7 от Регламент (ЕС) № […]. В такъв 
случай в оперативната програма се 
посочва частта от нея, за която се отнася 
глобалната субсидия, като се включва и 
примерна разбивка на финансовите 
средства, отпуснати от всяка 
приоритетна ос за програмата.

Or. en
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Изменение 216
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на регионалните и местни 
публични органи, както и на 
социалните партньори в действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на капацитета на 
публичните органи да осигуряват 
общностно планиране и да укрепват 
социалния диалог, както и за съвместни 
дейности със социалните партньори.

Or. en

Изменение 217
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
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действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за дейности 
по изграждане на капацитет под 
формата на обучение, мерки за 
изграждане на мрежи и укрепване на 
социалния диалог, както и за съвместни 
дейности със социалните партньори.

действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ, минимум 
2% от общия размер на тези средства 
във всяка държава членка, за дейности 
по изграждане на капацитет под 
формата на обучение, мерки за
изграждане на мрежи и укрепване на 
социалния диалог, както и за съвместни 
дейности със социалните партньори.

Or. en

Изменение 218
Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на 
дадена оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a) от Регламент (ЕС) № […], 
или в държавите членки, отговарящи 
на условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия на 
Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за 
дейности по изграждане на капацитет 
под формата на обучение, мерки за 
изграждане на мрежи и укрепване на 
социалния диалог, както и за 
съвместни дейности със социалните 

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на 
дадена оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, 
буква a), б) и в) от Регламент (ЕС) № 
[…], или в държавите членки, 
отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както 
и за съвместни дейности със 
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партньори. социалните партньори.

Or. de

Обосновка

Всички типове региони следва да имат възможност да стимулират адекватно 
участие на социални партньори.

Изменение 219
Wojciech Michał Olejniczak

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на обучение, 
мерки за изграждане на мрежи и 
укрепване на социалния диалог, както и 
за съвместни дейности със социалните 
партньори.

2. За да се поощрява подходящото 
участие на социалните партньори в 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за дейности по изграждане на 
капацитет под формата на подкрепа,
обучение, мерки за изграждане на 
мрежи и укрепване на социалния 
диалог, както и за съвместни дейности 
със социалните партньори.

Or. pl

Обосновка

Социалните партньори трябва да имат достъп до техническата подкрепа не само за 
да увеличат своя потенциал, но и с цел да подкрепят участието си в процеса на 
вземане на решения, което се изисква при изпълнението на оперативните програми на 
всички равнища.
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Изменение 220
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по 
отношение на подкрепата по линия 
на Кохезионния фонд, гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за 
изграждане на капацитет по отношение 
на неправителствените организации.

3. За да се поощрява участието на 
неправителствените организации и 
техния достъп до действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, по-
конкретно в областта на социалното и 
социалнокулторното приобщаване, 
равенството между половете и равните 
възможности, управляващите органи 
гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ, минимум 2% от общия размер 
на тези средства във всяка държава 
членка, за изграждане на капацитет и 
мрежи по отношение на 
неправителствените организации.

Or. en

Изменение 221
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 

3. За да се поощрява подходящия
достъп на други заинтересовани 
ствани, преди всичко на 
неправителствените организации до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
неформалното образование, 
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управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по
отношение на неправителствените 
организации.

социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на заинтересованите 
страни, преди всичко на 
неправителствените организации.

Or. lt

Изменение 222
Alain Cadec, Brice Hortefeux, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Elisabeth Morin-
Chartier

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, най-вече с мерки за въздействие, 
по-конкретно в областта на социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
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организации.

Or. fr

Изменение 223
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, буква 
a) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

3. За да се поощрява подходящото
участие на неправителствените 
организации и техния достъп до 
действията, подкрепяни по линия на 
ЕСФ, по-конкретно в областта на 
социалното приобщаване, равенството 
между половете и равните възможности, 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма в регион, 
определен в член 82, параграф 2, букви
a) и б) от Регламент (ЕС) № […], или в 
държавите членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, гарантират отпускането на 
целесъобразно количество ресурси от 
ЕСФ за изграждане на капацитет по 
отношение на неправителствените 
организации.

Or. en

Изменение 224
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Също така, за да се поощрява 
подходящото участие на по-малките 
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местни организации, по-специално в 
селските и слабонаселените райони 
или в регионите, които са засегнати 
от сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни условия, в 
подготовката, осъществяването, 
мониторинга и оценката на 
програмите, подкрепяни по линия на 
ЕСФ в съответствие с член 5 от 
Регламент (СЕ) № [...], 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма гарантират 
отпускането на целесъобразно 
количество ресурси от ЕСФ за 
дейности по подобряване на 
капацитета на по-малките местни 
организации.

Or. es

Изменение 225
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 6a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 6a
За да се използват ефективно 
средствата от ЕСФ и да донесат 
очакваните ползи, трябва да 
разработи система на 
административни и процедурни 
опростявания за социалните 
партньори и неправителствени 
организации.

Or. pl

Изменение 226
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, по-
специално с цел увеличаване на 
устойчивата трудова заетост и развитие 
на жените в тази сфера, намаляване на 
сегрегацията на пазара на труда въз 
основа на пола, борба със стереотипите 
по отношение на пола в сферата на 
образованието и обучението, 
насърчаване съчетаването на 
професионалния и личния живот на 
мъжете и жените, справяне с 
феминизирането на бедността чрез 
насърчаване на равномерно 
разпределение на семейните
отговорности между мъжете и 
жените.

Държавите членки гарантират 
поощряването на равенството между 
мъжете и жените, и равните 
възможности при изготвянето, 
реализацията, контрола и оценката 
на оперативните програми с 
методите на оценка на въвеждането 
на полов признак в националните 
бюджети.
Държавите членки също така вземат 
предвид балансираното участие в 
съответствие с нуждите на жените 
и мъжете в управлението и 
изпълнението на оперативните 
програми на местно, регионално и 
национално равнище и докладват за 
напредъка в това отношение.

Or. en
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Изменение 227
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете 
и жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и насърчаване
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

Държавите членки и Комисията
насърчават равенството между жените и
мъжете чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], като включват 
въпросите, свързани с равенството 
между половете, към действия по
всички тематични приоритети и 
всички етапи на планиране и 
изпълнение на програмите. 
Държавите членки отделят средства
и за конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, премахване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, справяне с 
феминизирането на бедността, 
насърчаване на равномерно 
разпределение на семейните 
отговорности между жените и 
мъжете, както и прилагане на
съчетаването на професионалния и 
личния живот на жените и мъжете.

Or. en

Изменение 228
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, намаляване на сегрегацията на 
пазара на труда въз основа на пола, 
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и насърчаване 
съчетаването на професионалния и 
личния живот на мъжете и жените.

Държавите членки и Комисията 
насърчават равенството между мъжете и 
жените чрез интегрирането на този 
аспект, както е посочено в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], както и чрез 
конкретни целеви действия, както е 
посочено в член 3, параграф 1, буква а), 
подточка iv), по-специално с цел 
увеличаване на устойчивата трудова 
заетост и развитие на жените в тази 
сфера, увеличаване на тяхното 
присъствие на пазара на труда, 
намаляване на сегрегацията въз 
основа на пола, както и на разликите в 
заплащането на мъжете и жените, 
лесно връщане на работа след отпуска 
по майчинство, борба със стереотипите 
по отношение на пола в сферата на 
образованието и обучението, както и 
насърчаване съчетаването на 
професионалния и личния живот на 
мъжете и жените.

Or. pl

Изменение 229
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
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специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от
дискриминация, и към хората с 
увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

специфични действия в рамките на 
всички съответни инвестиционни
приоритети, определени в член 3, като 
се обръща по-специално внимание на 
тези, които се сблъскват с различни 
форми на дискриминация. Тези 
дейности са насочени към хората, 
изложени на риск от дискриминация, и 
към хората с увреждания, с цел да се 
повиши участието им на пазара на 
труда, по-специално като се подобри 
достъпа им до него, да се засили 
социалното им приобщаване, да се 
намали неравнопоставеността по
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общността.

Or. en

Изменение 230
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация, и към хората с 
увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да се 

Държавите членки и Комисията 
насърчават равните възможности за 
всички, включително възможностите за 
достъп за хората с увреждания чрез 
интегрирането на принципа на 
недискриминация, посочен в член 7 от 
Регламент (ЕС) № […], и чрез 
специфични действия в рамките на 
инвестиционните приоритети, 
определени в член 3, и по-специално в 
параграф 1, буква в), подточка iii) от 
него. Тези дейности са насочени към 
хората, изложени на риск от 
дискриминация, и към хората с 
увреждания, с цел да се повиши 
участието им на пазара на труда, да им 



PE491.059v01-00 118/172 AM\903909BG.doc

BG

засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общностите.

се осигури изгодно жилище, да се 
засили социалното им приобщаване, да 
се намали неравнопоставеността по 
отношение на образователните 
постижения и здравния статус, както и 
да се улесни преходът от 
институционални грижи към грижи в 
рамките на общностите.

Or. fr

Изменение 231
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 9 заличава се
Социални иновации 
1. ЕСФ насърчава социалните 
иновации във всички области в 
обхвата на действие на ЕСФ, 
определен в член 3 от настоящия 
регламент, по-специално с цел 
изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.
2. Държавите членки определят теми 
за социални иновации в съответствие 
със специфичните потребности, 
залегнали в техните оперативни 
програми.
3. Комисията улеснява изграждането 
на капацитет за социални иновации, 
по-конкретно чрез подкрепа за 
взаимно обучение, изграждане на 
мрежи и разпространение на добри 
практики и методологии.

Or. en
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Изменение 232
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване и прилагане на широка 
основа на иновативни решения в 
отговор на социалните потребности.

1. ЕСФ насърчава социалните иновации 
във всички области в обхвата на 
действие на ЕСФ, определен в член 3 от 
настоящия регламент, по-специално с 
цел изпитване, оценка и прилагане на 
широка основа на иновативни решения, 
включително решение отдолу-нагоре, 
в отговор на социалните потребности.

Or. en

Изменение 233
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми.

2. Държавите членки определят теми за 
социални иновации в съответствие със 
специфичните потребности, залегнали в 
техните оперативни програми, 
включително въпроси, свързани със 
социално-културни иновации и 
съответстващи на действия на други 
фондове от ОСР, по-специално ЕФРР.

Or. en

Изменение 234
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение на добри практики и 
методологии.

3. Комисията улеснява изграждането на 
капацитет за социални иновации, по-
конкретно чрез подкрепа за взаимно 
обучение, изграждане на мрежи и 
разпространение на добри практики, 
методологии и за създаване и 
въвеждане на нови решения, 
съответстващи на нарастващите 
социални потребности.

Or. pt

Обосновка

Комисията трябва да подкрепя изграждането на капацитет и мрежи, както и 
ефективното въвеждане на пазара на новите решения, разработени от Частните 
институции за социална солидарност (IPSS) за посрещане на новите потребности на 
най-нуждаещите се хора. С други думи, трябва да се улесни намирането на решения и 
тяхното прилагане.

Изменение 235
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията гарантира допълване 
между мерките за социални иновации,
финансирани от ЕСФ, и от 
програмата на ЕС за социална 
промяна и социални иновации.

Or. en

Изменение 236
Victor Boştinaru
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Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транснационално сътрудничество Трансгранично, транснационално и 
междурегионално сътрудничество

Or. en

Изменение 237
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 10 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Транснационално сътрудничество Трансгранично, транснационално и
междурегионално сътрудничество

Or. pl

Изменение 238
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

1. Държавите членки гарантират
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

Or. es
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Обосновка

Транснационалното сътрудничество следва да бъде задължително, а не по желание.

Изменение 239
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
споделянето на добри практики и 
осъществяване на социални проекти 
от няколко европейски институции,
като по този начин повишават 
ефективността на политиките, 
подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки, като трябва да се 
обърне специално внимание на най-
отдалечените региони поради 
голямата им отдалеченост и 
островния им характер.

Or. pt

Обосновка

В проектите за транснационално сътрудничество трябва да се обърне специално 
внимание на най-отдалечените региони, защото притежават природни условия, 
предполагащи по-голям обмен на идеи, проекти и добри практики с други 
континентални територии.

Изменение 240
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ.
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

1. Държавите членки подкрепят 
трансграничното, транснационалното 
и междурегионално сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ.

Or. pl

Изменение 241
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

1. Държавите членки подкрепят 
трансграничното, транснационалното 
междурегионално сътрудничество с цел 
насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

Or. en

Изменение 242
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 1. Държавите членки подкрепят 
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транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори от най-малко две 
държави членки.

транснационалното сътрудничество с 
цел насърчаване на взаимното обучение, 
като така повишават ефективността на 
политиките, подкрепяни от ЕСФ. 
Транснационалното сътрудничество 
включва партньори, посочени в член 5 
от Регламент (ЕС) № [...), от най-
малко две държави членки.

Or. en

Изменение 243
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. След консултации с организации на 
гражданското общество и местните 
и регионални органи държавите членки 
могат да избират теми за 
транснационално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. en

Изменение 244
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ, по предложение на местните и 
регионални органи и като се имат 
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предвид местните особености и 
нуждите на въпросните райони.

Or. ro

Обосновка

Местните и регионалните органи познават най-добре нуждите на местно и 
регионално равнище и могат да правят обосновани предложения.

Изменение 245
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки могат да избират 
теми за трансгранично, 
транснационално и междурегионално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

Or. en

Изменение 246
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. Държавите членки могат да избират 
теми за трансграничното,
транснационалното и
междурегионално сътрудничество от 
списък, предложен от Комисията и 
одобрен от Комитета за ЕСФ.

Or. pl
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Изменение 247
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

2. След консултации с партньорите 
държавите членки могат да избират 
теми за транснационално 
сътрудничество от списък, предложен 
от Комисията и одобрен от Комитета за 
ЕСФ.

Or. en

Изменение 248
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. Държавите 
членки се насърчават да изграждат 
мрежи за социално приобщаване на 
транснационално равнище, 
включвайки съответните 
заинтересовани страни от 
гражданското общество. С цел 
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методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

Or. en

Изменение 249
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

1. Комисията улеснява 
трансграничното, транснационалното 
и междурегионално сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на трансграничното,
транснационалното и
междурегионално сътрудничество 
Комисията разработва също и 
координирана рамка за изпълнение, 
включваща общи критерии за 
допустимост, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка. Трансграничното, 
транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество 
по линия на ЕСФ следва да бъдат 
координирани с регламента на ETC, 
за да гарантира координацията 
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между фондовете.

Or. pl

Изменение 250
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията улеснява 
транснационалното сътрудничество по 
темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит,
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на транснационалното 
сътрудничество Комисията разработва 
също и координирана рамка за 
изпълнение, включваща общи критерии 
за допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

3. Комисията улеснява 
трансграничното, транснационалното 
и междурегионалното сътрудничество 
по темите, посочени в параграф 2, чрез 
взаимно обучение и чрез провеждане на 
координирани или съвместни действия. 
По-конкретно Комисията изгражда 
платформа на равнището на ЕС с цел 
улесняване на обмена на опит, 
изграждането на капацитет и на мрежи, 
както и разпространението на 
съответните резултати. С цел 
улесняване на сътрудничеството
Комисията разработва също и 
координирана рамка за изпълнение, 
включваща общи критерии за 
допустимост, вид и график на 
действията, както и общи 
методологични подходи за мониторинг 
и оценка.

Or. en

Изменение 251
Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Трансграничното, 
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транснационалното и 
междурегионалното сътрудничество, 
подпомагано от ЕСФ, следва да се 
хармонизира с Регламент (ЕС) № [...] 
[ETC], за да се гарантира координация 
на средствата, както е предвидено в 
този регламент.

Or. en

Изменение 252
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми следва да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

Or. es

Обосновка

Следва да се поощрява прилагането на социалните иновации и транснационалното 
сътрудничество по отношение на осите на оперативните програми.

Изменение 253
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 1. Чрез дерогация от член 87, параграф 1 
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от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за социални 
иновации и транснационално 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10.

от Регламент (ЕС) № […] в 
оперативните програми могат да бъдат 
установени приоритетни оси за 
изпълнение на дейностите за 
транснационално сътрудничество, както 
е посочено в членове 9 и 10.

Or. en

Изменение 254
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 109, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете. 

2. Чрез дерогация от член 109, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава най-малко с 10 
процентни пункта, но без да надвишава 
100 %, когато цялата приоритетна ос е 
предназначена за социални иновации 
или за транснационално 
сътрудничество, или за комбинация от 
двете. 

Or. es

Обосновка

Следва да се поощрява прилагането на социалните иновации и транснационалното 
сътрудничество по отношение на осите на оперативните програми.

Изменение 255
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете в случая на 
програми, управлявани от 
неправителствени организации или 
социални партньори;

Or. en

Изменение 256
Markus Pieper, Manfred Weber, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim 
Zeller, Hermann Winkler

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни 
пункта, но без да надвишава 100 %, 
когато цялата приоритетна ос е 
предназначена за социални иновации 
или за транснационално 
сътрудничество, или за комбинация
от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни 
пункта, но без да надвишава 100 % в 
държавите, подпомагани от ЕМС, 
когато цялата приоритетна ос е 
предназначена за социални иновации, 
образование или за транснационално 
сътрудничество, или за комбинация.

Or. de

Изменение 257
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 



PE491.059v01-00 132/172 AM\903909BG.doc

BG

Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110 109, 
параграф 3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за 
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете, или се отнася 
за член 6, параграф 1.

Or. en

Изменение 258
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 110, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за социални иновации или за
транснационално сътрудничество, или 
за комбинация от двете.

2. Чрез дерогация от член 110, параграф 
3 от Регламент (ЕС) № […] 
максималният процент на 
съфинансиране за дадена приоритетна 
ос се увеличава с 10 процентни пункта, 
но без да надвишава 100 %, когато 
цялата приоритетна ос е предназначена 
за транснационално сътрудничество.

Or. en
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Изменение 259
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) към социалните иновации и
транснационалното сътрудничество, 
както е посочено в членове 9 и 10, 
когато те не са включени в специално 
предвидена за тях приоритетна ос.

б) към транснационалното 
сътрудничество, както е посочено в 
членове 9 и 10, когато те не са включени 
в специално предвидена за тях 
приоритетна ос.

Or. en

Изменение 260
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Angelika Niebler, Joachim Zeller, Hermann 
Winkler, Herbert Reul

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 – буква бa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) за повишаване на образованието 
и квалификацията, особено на 
младите хора;

Or. de

Изменение 261
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
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член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, включително 
заетост при младите хора, 
образование, социално приобщаване, 
включително насърчаване на 
регионалните култури и езици. ЕСФ 
може да бъде използван като „водещ“ 
фонд за проекти за интегрирано 
социално приобщаване съгласно член 
3, буква в), заедно с инвестиционни 
приоритети и действия на ЕФРР. 
Поне 5 % от ЕСФ подпомага
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

Or. en

Изменение 262
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ може да предоставя подкрепа за 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие, както е посочено в 
член 28 от Регламент (ЕС) № […], 
териториални пактове и местни 
инициативи за заетост, образование и 
социално приобщаване, както и за 
интегрирани териториални инвестиции 
(ITI), както е посочено в член 99 от 
Регламент (ЕС) № […].

1. ЕСФ следва по-специално да 
предоставя подкрепа за стратегии за 
водено от общностите местно развитие, 
както е посочено в член 28 от Регламент 
(ЕС) № […], териториални пактове и 
местни инициативи за заетост, 
образование и социално приобщаване, 
както и за интегрирани териториални 
инвестиции (ITI), както е посочено в 
член 99 от Регламент (ЕС) № […].

Or. pl

Изменение 263
Constanze Angela Krehl
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Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В регионите, които са засегнати 
по особен начин от демографското 
развитие и в които безработицата 
сред младежите е под 8 %, ЕСФ 
може да се използва за инициативи, 
които осигуряват работа на хората 
над 60 години.

Or. de

Обосновка

Grundsätzlich haben die über den ESF geförderten Maßnahmen das Ziel, die Teilnehmer 
langfristig wieder dem (ersten) Arbeitsmarkt zuzuführen. Für Menschen, die kurz vor dem 
Renteneintritt stehen, trifft dies nicht ohne Weiteres zu. Durch diese Formulierung soll 
sichergestellt, werden, dass auch ältere Menschen Teilnehmer von ESF-Maßnahmen sein 
können.Dabei sind insbesondere die demografischen Besonderheiten in den Regionen zu 
beachten. Die Notwendigkeit der Investition in ältere Arbeitsnehmer kann mit einem 
rückgängigen Anteil jüngerer Menschen an der erwerbsfähigen Bevölkerung begründet 
werden oder mit einer bestehenden vergleichbar niedrigen Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen. 
Das kann dann angenommen werden, wenn die durchschnittliche regionale 
Jugendarbeitslosigkeit die Quote von 8 Prozent unterschreitet.

Изменение 264
Rodi Kratsa-Tsagaropoulou

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя 
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 

2. Като допълва ефекта от 
интервенциите по линия на ЕФРР, 
посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 
[ЕФРР], ЕСФ може да предоставя
подкрепа за устойчиво градско развитие 
чрез стратегии, в които се определят 
интегрирани действия за справяне с 
икономическите, екологичните и 
социалните предизвикателства пред 
районите на градовете, включени в 
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договора за партньорство. договора за партньорство, и по-
специално с бездомничеството.

Or. fr

Изменение 265
Jan Olbrycht

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 
партньорство.

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
екологичните, климатичните, 
демографските  и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 
партньорство.

Or. en

Изменение 266
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 

2. В допълнение на интервенциите по 
линия на ЕФРР, посочени в член 7 от 
Регламент (ЕС) № [ЕФРР], ЕСФ може 
да предоставя подкрепа за устойчиво 
градско развитие чрез стратегии, в 
които се определят интегрирани 
действия за справяне с икономическите, 
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екологичните и социалните 
предизвикателства пред районите на 
градовете, включени в договора за 
партньорство.

екологичните, социалните и 
културните предизвикателства пред 
районите на градовете.

Or. en

Изменение 267
Oldřich Vlasák, Joachim Zeller

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Поне 5 % от средствата, 
отпускани от ЕСФ на национално 
равнище, следва да се заделят за 
интегрирани действия за устойчиво 
градско развитие, възложени на 
градовете за управление посредством 
интегрираните териториални 
инвестиции, посочени в член 99 от
Регламент (ЕС) № [...]/2012 [РОР].

Or. en

Изменение 268
Nuno Teixeira

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Като допълнение към 
интервенцията на ЕФРР, по-
специално специфичните 
допълнителни средства за най-
отдалечените и слабо населени 
региони, държавите членки трябва да 
гарантират предоставяне в размер на 
1 % от средствата на ЕСФ на най-
отдалечените региони, за създаване 
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на специална програма за социално 
подпомагане (POSEI SOCIAL RUP) с 
цел подобряване на социалните 
условия за населението и намаляване 
на въздействието на голямата 
отдалеченост и островния характер 
съгласно член 349 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз.

Or. pt

Обосновка

В член 349 от Договора се упоменава наличието на усложнена социална и 
икономическа ситуация в най-отдалечените региони, в сравнение с останалите 
региони на Европейския съюз. Ако ЕФРР предвижда специфични допълнителни 
средства, за да се  подпомогне икономическото сближаване на най-отдалечените 
региони, а Програмата за европейско териториално сътрудничество – допълнителни 
средства за подпомагане на териториалното сближаване, целесъобразно е ЕСФ също 
да предвиди средства, макар и ограничени (1 %), за подпомагане на социалното 
сближаване.

Изменение 269
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Оперативните програми, 
съфинансирани от ЕСФ, които 
обхващат зони с тежки и постоянни 
природни или демографски 
ограничения, посочени в член 111, 
параграф 4 от Регламент ЕС № 
[...]/2012 [регламент, установяващ 
общите разпоредби], трябва 
специално да се концентрират върху 
решаване на специфичните 
затруднения в тези зони.

Or. pt
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Изменение 270
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. ЕСФ предоставя подкрепа за 
допустими разходи, които независимо 
от член 110, параграф 2, буква б) от 
Регламент (ЕС) № […], могат да 
включват финансови средства, набрани 
съвместно от работодатели и работници.

1. ЕСФ предоставя подкрепа за 
допустими разходи, които независимо 
от член 109 110, параграф 2, буква б) от 
Регламент (ЕС) № […], могат да 
включват финансови средства, набрани 
съвместно от работодатели и работници.

Or. en

Изменение 271
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Съгласно член 52, параграф 2 от 
Регламент [...] [РОР], държавите 
членки трябва да определят
подходящо равнище на финансова 
подкрепа за техническа помощ по 
отношение на ЕСФ директно на 
партньорите, посочени в член 5 от 
Регламент [...] [РОР], за да се улесни
участието на тези партньори в 
изготвянето, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмите и операциите и за да се 
подпомогне изграждането на техния 
капацитет в съответствие с 
Европейския кодекс за поведение за 
партньорство.

Or. en
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Изменение 272
Mojca Kleva

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) задълженията на органите по 
програмата във връзка с управлението, 
контрола и одита на операцията се 
изпълняват от органите, отговорни за 
програмата, по линия на която се 
подкрепя съответната операция, или те 
се споразумяват с органите на 
държавата членка, в която се изпълнява 
операцията, при положение че са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 2, буква а), и че задълженията 
във връзка с управлението, контрола и 
одита на операцията са изпълнени.

б) задълженията на органите по 
програмата във връзка с управлението, 
контрола и одита на операцията се 
изпълняват от органите, отговорни за 
програмата, по линия на която се 
подкрепя съответната операция, или те 
се споразумяват с органите на 
държавата членка, в която се изпълнява 
операцията, при положение че са 
изпълнени условията, посочени в 
параграф 2, буква а), и че задълженията 
във връзка с управлението, контрола и 
одита на операцията са изпълнени.В 
рамките на 5 % от бюджета на 
оперативната програма, финансирана
от ЕСФ, разходите по тези операции, 
при условие че са за научни 
изследвания и иновации, образование и 
обучение, са допустими извън Съюза, 
ако са направени и платени съгласно 
приложимите за оперативната 
програма правила на държавата 
членка и ЕС. Ако дадена програма се 
финансира от повече от един фонд, 
член 87, параграф 1 от Регламент
(ЕС) № [...]/2012 [РОР], максималните 
5 % се изчисляват въз основа на 
средствата, отпуснати от ЕСФ за 
програмата.

Or. en

Изменение 273
Nuno Teixeira
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Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Приносът в натура под формата на 
надбавки или заплати, изплатени от 
трета страна в полза на участниците в 
дадена операция, може да бъде 
допустим за покриването му чрез 
участие от страна на ЕСФ, при 
положение че стойността му не 
надхвърля размера на разходите, поети 
от третата страна, и че е извършен в 
съответствие с националните правила, 
включително счетоводните правила.

4. Приносът в натура под формата на 
надбавки или заплати, изплатени от 
трета страна в полза на участниците в 
дадена операция, може да бъде 
допустим за покриването му чрез 
участие от страна на ЕСФ, при 
положение че съответната стойност
не надхвърля 75 % от размера на 
разходите, поети от третата страна, и че 
разходът е извършен в съответствие с 
националните правила, включително 
счетоводните правила.

Or. pt

Обосновка

ЕСФ трябва да подпомага бенефициерите с до 75 % от разходите, които те ще 
направят при наемане на работници в своите предприятия, а не само с 50 %, защото 
по този начин се стимулира по-голяма възможност за заетост и снижаване на 
разходите, направени от предприемаческите структури. В периода 2007—2013 г. 
много предприятия използваха този вид подпомагане от 75 %. Това е начин 
предприятията да организират професионални стажове за висококвалифицирани 
млади хора или за дългосрочно безработни.

Изменение 274
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел на Комисията ще бъде
предоставено правомощие да приема
делегирани актове в съответствие с 
член 16 по отношение на видовете
обхванати операции, определянето на
стандартните таблици на единичните 
разходи и еднократните суми, както и 
техния максимален размер, който може 

За тази цел Комисията, в съответствие с 
процедурата по отношение на 
обхванатите операции, определя
стандартните таблици на единичните 
разходи и еднократните суми, както и 
техния максимален размер, който може 
да бъде актуализиран в съответствие с 
приложимите общоприети методи.
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да бъде актуализиран в съответствие с 
приложимите общоприети методи.

Or. es

Изменение 275
Oldřich Vlasák, James Nicholson

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […], могат да 
бъдат изчислени за всеки отделен 
случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако публичната 
подкрепа не надвишава 100 000 EUR.

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […], могат да 
бъдат изчислени за всеки отделен 
случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако публичната 
подкрепа не надвишава 200 000 EUR.

Or. en

Изменение 276
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, параграф 

3. Безвъзмездните средства, 
възстановени въз основа на 
допустимите разходи за операциите, 
определени посредством финансиране с 
единна ставка, стандартни размери на 
единичните разходи и еднократни суми, 
както е определено в член 57, параграф 
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1 от Регламент (ЕС) № […], могат да 
бъдат изчислени за всеки отделен 
случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако 
публичната подкрепа не надвишава 
100 000 EUR.

1 от Регламент (ЕС) № […], могат да 
бъдат изчислени за всеки отделен 
случай чрез позоваване на 
проектобюджет, одобрен предварително 
от Управляващия орган, ако 
съфинансирането от ЕС не надвишава 
100 000 EUR.

Or. en

Изменение 277
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Безвъзмездните средства, при които 
публичната подкрепа не надвишава 50 
000 EUR, се предоставят под формата на 
еднократни суми или стандартни 
размери на единичните разходи в 
съответствие с параграф 1 или с член 57 
от Регламент (ЕС) № […], с изключение 
на операциите, които се ползват от 
подкрепа в рамките на схема за 
държавна помощ.

4. Безвъзмездните средства, при които 
съфинансирането от ЕС не надвишава 
50 000 EUR, се предоставят под формата 
на еднократни суми или стандартни 
размери на единичните разходи в 
съответствие с параграф 1 или с член 57 
от Регламент (ЕС) № […], с изключение 
на операциите, които се ползват от 
подкрепа в рамките на схема за 
държавна помощ.

Or. en

Изменение 278
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, Nikos 
Chrysogelos, Karima Delli, Catherine Grèze

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 

1. В съответствие с член 32 от 
Регламент (ЕС) № […] ЕСФ може да 
подкрепя действия и политики, 
попадащи в неговия обхват, чрез 
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финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове и
кредитни фондове.

финансови инструменти като схеми за 
споделяне на риска, капиталови и 
дългови инструменти, гаранционни 
фондове, холдингови фондове, кредитни 
фондове, микрокредитиране и 
микрозаеми.

Or. en

Изменение 279
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално и
регионално равнище, осъществяващи 
дейности и политики в обхвата на ЕСФ 
и на оперативната програма, 
посредством предоставяне на „гаранции 
на ЕСФ, основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.

ЕСФ може да бъде използван за 
подобряване на достъпа до 
капиталовите пазари за публичните и 
частните организации на национално,
регионално и местно равнище, 
осъществяващи дейности, по-специално 
микрокредитиране и микрозаеми, и 
политики в обхвата на ЕСФ и на 
оперативната програма, посредством 
предоставяне на „гаранции на ЕСФ, 
основани на политиката“ след 
одобрение от Комисията.

Or. en

Изменение 280
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 16 за 

Комисията гарантира, че в 
съответствие с член 16 ще бъдат 
определени специфичните правила и 
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определянето на специфичните 
правила и условията по отношение на 
заявленията от държавите членки, 
включително максималните размери на 
сумите, за гаранциите, основани на 
политиката, като по-специално се 
гарантира, че използването им няма да 
доведе до прекомерни нива на 
задлъжнялост на публичните 
организации.

условията по отношение на заявленията 
от държавите членки, включително 
максималните размери на сумите, за 
гаранциите, основани на политиката, 
като по-специално се гарантира, че 
използването им няма да доведе до 
прекомерни нива на задлъжнялост на 
публичните организации.

Or. es

Изменение 281
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee

Предложение за регламент
Член 15a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15a
Специфични разпоредби за спазване на 

условията
Член 15a (нов)
1. Член 17, параграф 5 от Регламент 
(ЕС) № [...] относно предварителните 
условия не се прилага за спиране на 
плащания от ЕСФ.
2. Член 21 от Регламент (ЕС) № [...]
относно условията, свързани с 
координирането на икономическите 
политики на държавите членки, не се 
прилага за спиране на плащания от 
ЕСФ.

Or. en

Изменение 282
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Делегиране на правомощия и 
заключителни разпоредби

Заключителни разпоредби

Or. es

Изменение 283
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 заличава се
Делегиране
1. На Комисията се предоставя 
правомощие за приемане на 
делегирани актове при спазване на 
установените в настоящия член 
условия 
2. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 14, параграф 1 и член 
15, параграф 2, се предоставя за 
неопределен срок, считано от 1 
януари 2014 г.
3. Делегирането на правомощията, 
посочено в член 14, параграф 1, първа 
алинея и член 15, параграф 2, втора 
алинея, може да бъде оттеглено по 
всяко време от Европейския 
парламент или от Съвета. С 
решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощието. То влиза 
в сила в деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в него. То не засяга 
валидността на делегираните актове, 
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които вече са в сила. 

4. Веднага след като приеме делегиран 
акт, Комисията нотифицира 
едновременно Европейския парламент 
и Съвета относно него.
5. Делегиран акт, приет съгласно член 
14, параграф 1, първа алинея и член 15, 
параграф 2, втора алинея, влиза в сила 
само ако Европейският съвет или 
Съветът не са представили 
възражения в срок от 2 месеца след 
като са били нотифицирани относно 
него, или ако преди изтичането на 
този срок както Европейският 
парламент, така и Съветът са 
уведомили Комисията, че няма да 
повдигат възражения. Този срок се 
удължава с два месеца по инициатива 
на Европейския парламент или на 
Съвета.

Or. es

Изменение 284
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Делегираните актове се приемат в 
сътрудничество с европейските 
представители на партньорите, 
посочени в член 5 от регламента за 
общоприложимите разпоредби, след 
консултации с Комитета за ЕСФ;

Or. en

Изменение 285
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

безработни, включително трайно 
безработни*

безработни, включително трайно 
безработни*, младежи и жени и хора с 
увреждания

Or. es

Изменение 286
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 1 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- работници, съкратени в резултат 
на сериозно смущение на 
функционирането на местната, 
регионалната или националната 
икономика вследствие на 
възникването на неочаквана криза или 
в резултат на рязък спад в определен 
сектор или изнасяне на 
производствените дейности в 
държави, които не са членки на 
Европейския съюз

Or. en

Изменение 287
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

трайно безработни* заличава се
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Or. es

Изменение 288
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- неактивните и най-отдалечените 
от пазара на труда

Or. en

Изменение 289
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 5 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- уязвими лица, които са в 
неблагоприятно положение по 
отношение на достъпа до 
традиционния кредитен пазар

Or. en

Изменение 290
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 6 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица под 25 години, устроени на 
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работа, да продължат образованието 
си или да се преквалифицират в 
четиримесечен срок от напускане на 
училище

Or. en

Изменение 291
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

над 54 години* над 50 години*

Or. es

Изменение 292
Rosa Estaràs Ferragut, Veronica Lope Fontagné

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

над 54 години* над 45 години*

Or. es

Изменение 293
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Karima Delli, Catherine 
Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 7 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица над 54 години, изпитващи 
сериозни материални лишения
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Or. en

Изменение 294
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

· мигранти, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

· мигранти, търсещи убежище лица, 
бежанци, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

Or. en

Изменение 295
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

· мигранти, хора с произход от друга 
държава, малцинства (включително 
маргинализирани общности като 
ромите)**

· мигранти, бежанци и търсещи 
убежище лица, хора с произход от 
друга държава, малцинства 
(включително маргинализирани 
общности като ромите)**

Or. en

Изменение 296
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 12 – тире 1 (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица, изложени на риск от бедност

Or. en

Изменение 297
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 12 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица, изпитващи сериозни 
материални лишения

Or. en

Изменение 298
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 12 – тире 3 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица под 18 години, живеещи в 
домакинства на трайно безработни

Or. en

Изменение 299
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 12 – тире 4 (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- самотни родители

Or. en

Изменение 300
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 12 – тире 5 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- бездомни хора

Or. en

Изменение 301
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

• лица, изложени на риск от бедност
• лица, изпитващи сериозни 
материални лишения
• самотни родители
• бездомни хора
• хора от най-бедни райони

Or. en

Изменение 302
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 1 – подточка 13a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

хора от селските и отдалечени 
райони

Or. pl

Изменение 303
Ramona Nicole Mănescu

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 a) притежатели на професионално 
образование и обучение

Or. en

Изменение 304
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни за участниците в операция, 
подкрепяна по линия на ЕСФ, следва да 
се представят в годишните доклади за 
изпълнението, посочени в член 44, 
параграфи 1 и 2, и в член 101, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
данни следва да бъдат представени в 
разбивка по пол.

Тези данни за участниците в операция, 
подкрепяна по линия на ЕСФ, следва да 
се представят в годишните доклади за 
изпълнението, посочени в член 44, 
параграфи 1 и 2, и в член 101, параграф 
1 от Регламент (ЕС) № […]. Всички 
данни следва да бъдат представени в 
разбивка по пол, с цел да се установи 
въздействието на интервенциите 
върху мъжете и жените.

Or. es
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Изменение 305
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

· брой проекти, изцяло или частично 
изпълнени от социални партньори или 
неправителствени организации

· брой проекти, изцяло или частично 
изпълнени от социални партньори или 
неправителствени организации или 
други заинтересовани страни

Or. en

Изменение 306
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

· брой проекти, насочени към 
публичните администрации и 
публичните услуги

· брой проекти, насочени към 
публичните администрации и 
публичните услуги на национално, 
регионално и местно равнище

Or. en

Изменение 307
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· брой на микропредприятията, на · брой на микропредприятията, на 
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малките и на средните предприятия, 
получили подкрепа 

малките и на средните предприятия, на 
кооперативните предприятия и на 
предприятията на социалната 
икономика, получили подкрепа

Or. en

Изменение 308
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – подточка 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- брой на получилите подкрепа 
микропредприятия, малки и средни 
предприятия, кооперативни 
предприятия и предприятия на 
социалната икономика, които се 
ръководят от жени или жените в 
техните изпълнителни и надзорни 
съвети са мнозинство 

Or. en

Изменение 309
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […].

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни без специално 
отношение към пола също следва да 
бъдат представени в разбивка по пол.
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Or. en

Изменение 310
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- жени, работещи при несигурни
условия

Or. en

Изменение 311
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- жени, които са станали 
икономически независими

Or. en

Изменение 312
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 3 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- увеличаване броя на жените в MINT-
секторите
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Or. en

Изменение 313
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 4 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които при напускане на 
операцията са ангажирани с 
доброволна работа

Or. en

Изменение 314
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 5 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, изведени над 
относителния праг на бедност

Or. en

Изменение 315
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 6 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица, изведени от сериозни 
материални лишения
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Or. en

Изменение 316
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 7 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на участниците, 
потребителите на услугите от групи 
в неравностойно положение, които 
при напускане на операцията са 
ангажирани с образование/обучение, 
получават квалификация, имат 
работа

Or. en

Изменение 317
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 8 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- оценки на участниците за ползата 
от интервенцията (от гледна точка 
на емоционалното им състояние, 
развиване на уменията им), оценка на 
процеса на консултации във връзка с 
интервенцията

Or. en

Изменение 318
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda
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Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 9 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на участниците с 
увреждания, които след получаване на 
помощта, имат работа

Or. en

Изменение 319
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4 – тире 10 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на участниците с 
увреждания, които успешно са 
преминали от институционални 
грижи към грижи, предоставяни от 
съответните общности

Or. en

Изменение 320
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – подточка 4а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които след напускане на 
операцията са престанали да 
получават минимални доходи или 
други ползи

Or. es
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Изменение 321
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол, с цел да 
се установи въздействието на 
интервенциите върху мъжете и 
жените.

Or. es

Изменение 322
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграфи 1 и 2, и 
член 101, параграф 1 от Регламент (ЕС) 
№ […]. Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и следва
да зависят от очаквания резултат на 
инвестиционния приоритет, и да 
показват дали лицата или 
участниците са под 25 години, между 
25 и 54 години и над 54 години*

Or. en



PE491.059v01-00 162/172 AM\903909BG.doc

BG

Изменение 323
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа на 
пълен работен ден

Or. en

Изменение 324
Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Lothar Bisky, Helmut Scholz, Younous 
Omarjee, Sabine Lösing

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа

участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат работа на 
пълен работен ден, на непълно
работно време или са самостоятелно 
заети • участници, чието положение 
на пазара на труда 6 месеца след 
напускане на операцията е по-добро 
(характер на работата – на пълно 
или непълно работно време, заплата в 
сравнение с минималното или 
национално равнище, характер на 
договорите) • участници, активно 
ангажирани в общностни и социални 
мрежи • участници, които 1 година 
след напускане на операцията имат 
работа на пълен работен ден, на 
непълно работно време или са 
самостоятелно заети • участници, 
чието положение на пазара на труда 
1 година след напускане на 
операцията е по-добро • участници, 
изведени над относителния праг на 
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бедност и живеещи над този праг 1 
година след напускане на операцията •
участници, изведени от сериозни 
материални лишения и запазили това 
си положение 1 година след напускане 
на операцията

Or. en

Изменение 325
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на програмата имат работа

участници, които 9 месеца след 
напускане на програмата имат работа

Or. pl

Изменение 326
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат 
работа на непълно работно време

Or. en

Изменение 327
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, които 6 месеца след 
напускане на програмата са 
самостоятелно заети

участници, които 9 месеца след 
напускане на програмата са 
самостоятелно заети

Or. pl

Изменение 328
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 1 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията имат 
работа на пълен работен ден

Or. en

Изменение 329
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

· участници, чието положение на пазара 
на труда 6 месеца след напускане на 
операцията е по-добро

· участници, чието положение на пазара 
на труда 6 месеца след напускане на 
операцията е по-добро (характер на 
работата – на пълно или непълно 
работно време, заплата в сравнение с 
минималното или национално 
равнище, характер на договорите)

Or. en
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Изменение 330
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

участници, чието положение на пазара 
на труда 6 месеца след напускане на 
програмата е по-добро

· участници, чието положение на пазара 
на труда 9 месеца след напускане на 
програмата е по-добро

Or. pl

Изменение 331
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

· участници, които 6 месеца след 
напускане на операцията са намалили 
своята степен на социална 
зависимост

Or. es

Изменение 332
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които 1 година след 
напускане на операцията имат 
работа на пълен работен ден

Or. en
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Изменение 333
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 2 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, активно ангажирани в 
общностни и социални мрежи

Or. en

Изменение 334
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 3 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които 1 година след 
напускане на операцията имат 
работа на непълно работно време 

Or. en

Изменение 335
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 4 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, които 1 година след 
напускане на операцията са 
самостоятелно заети
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Or. en

Изменение 336
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 5 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, чието положение на 
пазара на труда 1 година след 
напускане на операцията е по-добро

Or. en

Изменение 337
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 6 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, изведени над 
относителния праг на бедност и 
живеещи над този праг 1 година след 
напускане на операцията

Or. en

Изменение 338
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 7 (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- участници, изведени от сериозни 
материални лишения и запазили това 
си положение 1 година след напускане 
на операцията

Or. en

Изменение 339
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 8 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- жени, работещи при несигурни 
условия 1 година след напускане на 
операцията

Or. en

Изменение 340
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 9 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- жени, които са станали 
икономически независими 1 година 
след напускане на операцията

Or. en

Изменение 341
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
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Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 10 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- увеличаване броя на жените в MINT-
секторите 1 година след напускане на 
операцията

Or. en

Изменение 342
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 11 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на участниците с 
увреждания, които 1 година след 
получаване на помощта, имат работа

Or. en

Изменение 343
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 12 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на несъществуващите вече 
институционални грижи в сравнение 
с първоначалния общ брой в началото 
на периода на оценяване

Or. en



PE491.059v01-00 170/172 AM\903909BG.doc

BG

Изменение 344
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 13 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на лицата под 18 години, 
живеещи в домакинства на трайно 
безработни

Or. en

Изменение 345
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 14 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- процент на лицата над 54 години, 
изпитващи сериозни материални 
лишения

Or. en

Изменение 346
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – подточка 3 – тире 15 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- намаляване на броя на случаите на 
дискриминация, регистрирани от 
органа или органите, определени за 
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насърчаване на равното третиране 
без дискриминация на работното 
място и в професията на всички лица, 
както и в очаквания резултат от 
инвестиционния приоритет в 
области извън работното място и 
професията

Or. en

Изменение 347
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос или 
всеки подприоритет. Вътрешната 
валидност на извадката следва да бъде 
гарантирана по начин, позволяващ 
данните да бъдат обобщени на 
равнището на приоритетната ос или 
подприоритета. Всички данни следва да 
бъдат представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос или 
всеки подприоритет. Вътрешната 
валидност на извадката следва да бъде 
гарантирана по начин, позволяващ 
данните да бъдат обобщени на 
равнището на приоритетната ос или 
подприоритета. Всички данни следва да 
бъдат представени в разбивка по пол, с 
цел да се установи въздействието на 
интервенциите върху мъжете и 
жените.

Or. es

Изменение 348
Elisabeth Schroedter, François Alfonsi, Jean-Paul Besset, Nikos Chrysogelos, Karima 
Delli, Catherine Grèze, Ana Miranda

Предложение за регламент
Приложение 1 – точка 4 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос. 
Вътрешната валидност на извадката 
следва да бъде гарантирана по начин, 
позволяващ данните да бъдат обобщени 
на равнището на приоритетната ос. 
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол.

Тези данни следва да бъдат представени 
в годишните доклади за изпълнението, 
посочени в член 44, параграф 4 от 
Регламент (ЕС) № […]. Данните следва 
да бъдат събрани въз основа на 
представителна извадка от участниците 
в рамките на всяка приоритетна ос или 
под-приоритет. Вътрешната валидност 
на извадката следва да бъде гарантирана 
по начин, позволяващ данните да бъдат 
обобщени на равнището на 
приоритетната ос или под-приоритет. 
Всички данни следва да бъдат 
представени в разбивка по пол и следва 
да зависят от очаквания резултат на 
инвестиционния приоритет, и да 
показват дали лицата или 
участниците са под 25 години, между 
25 и 54 години и над 54 години*

Or. en


