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КРАТКА ОБОСНОВКА

В рамките на законодателния пакет за периода 2014-2020 г. Европейската комисия 
предложи проект за регламент за създаване на нова Програма на Европейския съюз за 
социална промяна и социални иновации (наричана по-долу „Програмата“). 

Регламентът за създаване на нова програма бе включен в пакета за разходи в рамките 
на Функция 1 (Интелигентен и приобщаващ растеж) на новата многогодишна 
финансова рамка за периода 2014-2020 г.
Програмата трябва да допринесе за изпълнението на стратегията „Европа 2020“ и за 
осъществяването на нейните цели в областта на интелигентното, устойчиво развитие и 
социално приобщаване чрез редица действия като: аналитични дейности, дейности, 
свързани с взаимното обучение, подкрепа за основните действащи лица, отговарящи за 
изпълнението на целите на Програмата, насърчаване на мобилността на работниците в 
Съюза и подкрепа за микропредприятията, които имат за цел насърчаване на високо 
равнище на заетост, гарантиране на съответната социална сигурност, борба със 
социалното изключване и бедността и подобряване на условията на труд. 
Европейската комисия предлага свързване на три вече съществуващи инструмента –
програмата „Прогрес“, програмата „Eures“ и механизма за микрофинансиране за 
заетост и социално приобщаване „Прогрес“ – в рамките на една програма за социална 
промяна и социални иновации. 
Създадената през 2006 г. общностна програма за заетост и обществена солидарност 
„Прогрес“ има за цел подпомагането на политиката на заетост на Европейския съюз 
чрез мониторинг на политиката, взаимно обучение, разработване на статистически 
инструменти и методи, подкрепа за основните действащи лица, създаване на мрежи и 
популяризиране на знания. Основните получатели на средствата са местните и 
регионалните органи, социалните партньори и неправителствените организации.
Мрежата на европейските служби по заетостта „Eures“ е създадена през 2002 г. Целта 
на мрежата е популяризирането на географската мобилност на работниците в ЕС. 
„Eures“ подкрепя създаването на трансгранични партньорства, които са както 
платформа за контакт между публичните администрации и социалните партньори, така 
и консултативно звено в областта на правата и задълженията на работниците.

Създаденият през 2010 г. механизъм за микрофинансиране за заетост и социално 
приобщаване „Progress“ улеснява достъпа до помощ чрез микрокредитиране за лица, 
които са в по-неблагоприятно положение по отношение на достъпа до традиционния 
пазар на кредити (безработни, лица, застрашени от социално изключване), лица, които 
желаят да започнат или да развият самостоятелна стопанска дейност. Механизмът за 
микрофинансиране не предоставя финансови средства директно на предприемачите, а 
улеснява предоставянето на кредити от институциите за микрофинансиране в страните 
от ЕС на предприемачите, които желаят да започнат собствена дейност или да 
подкрепят вече съществуваща дейност. 
Регламентът, с който се създава новата Програма на Европейския съюз за социална 
промяна и социални иновации, следва да влезе в сила от деня на изтичане на 
действието на съществуващите програми, т.е. от 1 януари 2014 г., и ще бъде в сила до 
31 декември 2020 г. 
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Предлаганите от Европейската комисия бюджетни кредити за изпълнение на 
Програмата за периода 1 януари 2014 г. – 31 декември 2020 г. възлизат на 958,19 
милиона евро. 
Докладчикът споделя мнението, че Европейската комисия по никакъв начин не е 
показала добавената стойност, която произтича от обединяването на три понастоящем 
работещи програми. 

Освен това Комисията не е посочила разграничителна линия, нито е осигурила 
ефективна координация на действията, предвидени в рамките на новата Програма, и 
обхвата на подпомагането, предлагано от фондовете на политиката на сближаване 
(ЕСФ, ЕФРР ), което води до тяхното припокриване в някои области. По този начин 
подпомагането по новата Програма, предназначено за разработване и провеждане на 
социални експерименти в рамките на ос „Прогрес“ се припокрива с обхвата на 
подпомагането в областта на социалните иновации, предвидено в рамките на 
предложението за регламент за ЕСФ. И освен това: подкрепата за социалните 
предприятия е включена и в регламента, уреждащ работата на ЕФРР. Във връзка с 
горепосоченото е необходимо да бъдат определени ясни принципи на интегриране на 
новия инструмент с допълнителните мерки, действащи в рамките на политиката на 
сближаване. 

Комисията предназначава 17% от средствата за ос „Прогрес“ за насърчаване на 
социалните експерименти, но не уточнява и не определя конкретни цели за социални 
иновации и социални експерименти. Докладчикът предлага по-голяма гъвкавост по 
отношение на строгия процентен таван, определен от Комисията за социалните 
експерименти, и подчертава, че целите за социални иновации не могат да заместят 
националните социални системи, а само да ги подпомагат. Всеки друг подход би 
изисквал предварително широк политически дебат. 
В настоящия икономически контекст от трите инструмента микрокредитите е най-
вероятно да дадат измерим резултат. Малките предприятия и микропредприятията 
съставляват приблизително 99% от новосъздадените в Европа дружества, като една 
трета от тях са основани от безработни лица.  Затова чрез увеличаването на процентния 
дял на микрокредитите в бюджета на новата Програма следва да се подчертае нейната 
роля в борбата с изключването. 
При настоящата икономическа криза и строга бюджетна дисциплина в държавите 
членки докладчикът е против увеличаването на административните разходи (член 5, 
параграф 3) и 5% бюджетен резерв, чието разпределяне не е ясно определено от 
Комисията. 
Като се има предвид ролята на регионите и на градовете в процеса на изпълнение на 
новата Програма, необходимо е да бъде подчертано ангажирането на тези участници на 
всички етапи от оперативното изпълнение на Програмата.

Също така следва приоритетно да се разгледа насочването на действията в рамките на 
EURES към нуждите на младите хора, повече от 20% от които са безработни. 
Докладчикът със съжаление обръща внимание на липсата на подробна оценка на 
ефективността на програмата EURES и липсата на данни за броя на лицата, намерили 
работа благодарение на програмата. 
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 4 a (ново)  

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Отвореният метод на 
координация, като инструмент с вече 
потвърдена оперативна гъвкавост и 
ефективност в областта на 
социалната политика, следва да бъде 
използван холистично в областите на 
интереси на отделните държави 
членки; поради това и с цел 
повишаване на ефективността и 
качеството на Програмата е 
препоръчително да се засили неговото 
използване.

Or. pl

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 11 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между държавите 
членки и Комисията. EURES следва да 
насърчава по-доброто функциониране 
на пазарите на труда, като улеснява 

(11) В съответствие с членове 45 и 46 от 
Договора с Регламент (ЕС) № 492/2011 
се установяват разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците, като се гарантира тясно 
сътрудничество между националните 
служби по заетостта и Комисията. 
EURES следва да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда, 
като улеснява транснационалната 
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транснационалната географска 
мобилност на работниците, предоставя 
по-голяма прозрачност на пазара на 
труда, осигурява компенсирането на 
предложенията и заявленията за работа 
и подкрепя дейности в сферата на 
услугите по наемане на персонал и 
предоставянето на консултация и 
ориентиране на национално и 
трансгранично равнище, като по този 
начин допринася за постигане на целите 
от стратегия „Европа 2020“.

географска мобилност на работниците, 
предоставя по-голяма прозрачност на 
пазара на труда, осигурява 
компенсирането на предложенията и 
заявленията за работа и подкрепя 
дейности в сферата на услугите по 
наемане на персонал и предоставянето 
на консултация и ориентиране на 
национално и трансгранично равнище, 
като по този начин допринася за 
постигане на целите от стратегия 
„Европа 2020“. Следва да се подчертае, 
че Комисията не може да изпълнява 
функциите на служба по заетостта.

Or. pl

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, с цел 
да се увеличи предлагането на 
микрофинансиране и да се отговори на 
търсенето от страна на онези, които в 
най-голяма степен се нуждаят от него, и 
по-специално безработните и уязвимите 
лица, които желаят да създадат или да 
развият микропредприятие, 
включително като самостоятелно заети 
лица, но нямат достъп до кредитиране. 
Като първа стъпка през 2010 г. 
Европейският парламент и Съветът 
създадоха механизма.

(14) Липсата на достъп до кредитиране е 
една от основните пречки пред 
създаването на предприятия, особено 
сред най-отдалечените от пазара на 
труда лица. Необходимо е да се положат 
повече усилия както на равнището на 
Съюза, така и на национално ниво, 
като също така административното 
обслужване на микрофинансирането 
се опрости и на бъдещите 
предприемачи се предостави достъп 
до съответните информационни 
обучения, с цел да се увеличи 
предлагането на микрофинансиране и да 
се отговори на търсенето от страна на 
онези, които в най-голяма степен се 
нуждаят от него, и по-специално 
безработните и уязвимите лица, които 
желаят да създадат или да развият 
микропредприятие, включително като 
самостоятелно заети лица, но нямат 
достъп до кредитиране. Като първа 
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стъпка през 2010 г. Европейският 
парламент и Съветът създадоха 
механизма.

Or. pl

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 19 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Съгласно член 9 от Договора 
програмата следва да гарантира, че при 
определянето и изпълняването на 
политиките и дейностите на Съюза са 
взети предвид изискванията, свързани с 
насърчаването на висока степен на 
заетост, с осигуряването на адекватна 
социална закрила и с борбата срещу 
социалното изключване. С цел 
опростяване на системата на 
управление и изпълнение на 
дейностите по Програмата, както и 
за създаване на добавена стойност е 
необходимо Програмата да бъде ясно 
интегрирана с допълващи 
функционални решения в рамките на 
политиката на сближаване (ЕСФ, 
ИФРР).

Or. pl

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 21 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Тъй като целите на настоящия 
регламент не могат да бъдат постигнати 
в достатъчна степен на равнището на 

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

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

Or. pl

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22а) Ефективната реализация на 
целите на Програмата може да бъде 
постигната посредством максимално 
ангажиране на регионите и градовете 
на всички оперативни етапи на 
изпълнение и прилагане. 
Регионалните субекти следва да 
бъдат включени още във фазата на 
планиране, както и на разпределяне 
на финансовите средства. Регионите, 
които днес се превръщат в едни от 
най-важните участници и в 
областта на социалната политика, 
могат да допринесат за 
разработването на новаторски 
социални иновации.

Or. pl
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Изменение 7

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) „социално предприятие“ означава 
предприятие, чиято основна цел е 
постигането на социално въздействие, а 
не генерирането на печалба за 
собствениците и заинтересованите 
страни. Недопустими са каквито и да 
е форми на разпределение на 
печалбата на социалното 
предприятие между акционерите. То 
работи на пазара, като произвежда 
стоки, предоставя обществени услуги
и предоставя услуги по 
предприемачески и иновационен начин, 
като се съобразява – в зависимост от 
характера на своята дейност – със 
спецификата на региона, и също така 
използва местните запаси и 
излишъците основно за постигане на 
социални цели. То се управлява по 
отговорен и прозрачен начин, и по-
специално чрез участието на 
работниците, клиентите и 
заинтересованите страни, засегнати от 
неговата стопанска дейност;

Or. pl

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) ос „Микрофинансиране и социално 
предприемачество“, чрез която се 
улеснява достъпът до финансиране за
бъдещи предприемачи, особено за най-
отдалечените от пазара на труда,
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социалните предприятия. безработни, социално изключени 
лица, микропредприятията, които 
искат да разширят дейността си, и 
за социалните предприятия.

Or. pl

Изменение 9

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) насърчаване на географската 
мобилност на работниците и 
увеличаване на възможностите за 
работа чрез изграждане на 
отворени,справедливи, 
висококачествени и общодостъпни 
пазари на труда в Съюза;

Or. pl

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насочване на действията, 
провеждани в рамките на 
Програмата, към младите хора, 
които са особено засегнати от 
кризата и към лицата, които от 
дълго време търсят работа.

Or. pl
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Изменение 11

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея първа – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) 60 % за ос „Прогрес“, от които на 
държавите членки се препоръчва да 
отпуснат за:

- политика за трудова заетост - 18%,
- социална закрила и приобщаване -
24%,
- условия на труд – 8%.
От оста „Прогрес“ и отделните й 
раздели не повече от 15% се 
предназначават за насърчаване на 
социалното експериментиране като 
метод за изпитване и оценяване на 
иновационни решения с оглед тяхното 
по-широко използване;

Or. pl

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) 25 % за ос „Микрофинансиране и 
социално предприемачество“.

Or. pl
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – алинея втора

Текст, предложен от Комисията Изменение

Останалите 5 % се разпределят 
между осите ежегодно в 
съответствие с приоритетите на 
политиката.

заличава се

Or. pl

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Комисията може да използва не 
повече от 1,5% от бюджетните 
кредити, посочени в параграф 1, за 
финансиране на техническа и/или 
административна помощ, и по-
специално свързана с одитиране, 
възлагане на преводи на външни 
изпълнители, заседания на експерти и 
информационни и комуникационни 
дейности, които са от взаимна полза на 
Комисията и бенефициерите.

Or. pl

Изменение 15

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) оценявания и оценки на 
въздействието;

в) оценявания и включително, по-
специално, количествени и
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качествени оценки на въздействието;

Or. pl

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на Европейския 
социален фонд и в области като 
социалния диалог, правосъдието и 
основните права, образованието, 
професионалното обучение и 

1. Комисията, като си сътрудничи с 
държавите членки, гарантира, че 
извършваните в рамките на програмата 
дейности са съгласувани с другите 
действия на Съюза и ги допълват, и по-
специално в рамките на фондовете на 
политиката на сближаване, по-
конкретно Европейския социален фонд
и Европейски фонд за регионално 
развитие (ЕФРР).
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политиката за младежта, научните 
изследвания и иновациите, 
предприемачеството, 
здравеопазването, разширяването и 
външните отношения и общата 
икономическа политика.

Or. pl

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Съгласуваността и 
допълняемостта са гарантирани и 
чрез решението за включване на 
местните и регионалните органи в 
изпълнението на програмата.

Or. pl

Изменение 19

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Намаляване до минимум на 
административните пречки и 
тежести с цел увеличаване на достъпа 
до микрофинансиране и неговата 
наличност за:

Or. pl

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pl
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