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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 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 в областта на 
заетостта, образованието, 
социалното приобщаване, борбата с 
бедността и подобряването на 
институционния капацитет, което 
изисква подходящо и достатъчно 
финансиране за изпълнението 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. При 
все това тематичната концентрация 
следва да бъде гъвкава, за да може 
интервенциите на ЕСФ да се 
приспособяват към потребностите и 
специфичните особености на всяка 
държава членка и всеки регион. 

Or. es
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Обосновка

ЕСФ следва да допринася за стратегията „Европа 2020“ в рамките на определените 
му четири тематични цели.
Предложената от Комисията тематична концентрация следва да бъде 
съпровождана от гъвкавост, за да може интервенциите на ЕСФ да се приспособяват 
към специфичните потребности на всяка държава членка и всеки регион и по такъв 
начин да се гарантира по-голяма ефективност на средствата.

Изменение 2

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 на управление,
социалните партньори и 
неправителствените организации.
Следователно е необходимо държавите 
членки да насърчават участието както
на местните и регионалните органи 
на управление, така и на социалните 
партньори и на неправителствените 
организации в разработването и
изпълнението на дейностите на ЕСФ.

Or. es

Обосновка

Местните и регионалните органи на управление също следва да участват в процесите 
на разработване и изпълнение на дейностите на ЕСФ.
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Изменение 3

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 създаването
на по-голям брой работни места, 
подобрява качеството на работните 
места във всичките му измерения, 
предоставя подкрепа за географската и 
професионалната мобилност на 
работниците, улеснява тяхното 
адаптиране към технологичните 
промени и развитието на трудовия 
пазар, стимулира постигането на високо 
ниво на образование и обучение,
гарантира 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. ЕСФ запазва като 
организационен принцип на всички 
свои действия намаляването на 
социалните неравенства и 
различията в заетостта на 
национално, регионално и местно 
равнище.  

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да включи към целите си създаването на качествена заетост и 
адаптирането на работниците към технологичните промени и развитието на 
трудовия пазар. ЕСФ следва също така да гарантира равенството между половете. 
Освен това е особено важно да се спомене изрично интегративното измерение на 
ЕСФ и намаляването на социалните неравенства и различията в заетостта като 
организационен принцип на неговите действия.
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Изменение 4

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 и особено трайно 
безработните, младите хора, жените, 
възрастните, които все още са 
трудово активни, 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

Обосновка

ЕСФ следва да обърне особено внимание на групите в неравностойно положение, към 
които следва да се включат безработните, младите хора, жените и възрастните, 
които все още са трудово активни.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а – 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) активно, устойчиво и дълготрайно
интегриране на пазара на труда на 
младите хора, особено младите хора,
неангажирани с трудова дейност, 
образование или обучение
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Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава активното и дълготрайно интегриране на младите хора на 
трудовия пазар, като обръща по-голямо внимание на младите хора, неангажирани с 
трудова дейност, или без образование или обучение.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а – точка iv

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава ефективното равенство между мъжете и жените и 
съчетаването на професионалния, личния и семейния живот.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а – точка 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 промените
на трудовия пазар посредством 
прилагане на активни и превантивни 
мерки, особено в регионите, където се 
извършва преструктуриране на 
предприятия и отрасли, както и 
закриване или преместване на 
предприятия;

Or. es
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Обосновка

ЕСФ следва да насърчава и предвижда адаптирането на работниците, 
предприятията и предприемачите към технологичните промени и промените на 
трудовия пазар. Тази мярка е особено важна в регионите, където се извършва 
преструктуриране на предприятия и отрасли, както и закриване или преместване на 
предприятия. 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква а – 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 
институциите на пазара на труда, 
включително действия за засилване на 
транснационалната мобилност на 
работната сила на работниците 
посредством трансгранично 
интегриране на трудовите пазари, 
признаване на професионалните 
умения и квалификации и засилване 
дейността на Европейския портал за 
професионална мобилност (EURES);

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава подобряването на транснационалната трудова мобилност 
на работниците посредством трансгранично интегриране на трудовите пазари, 
признаване на професионалните умения и квалификации и засилване дейността на 
Европейския портал за професионална мобилност (EURES).

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б

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 и обучение през 
целия живот, приспособени към 
потребностите и особеностите на 
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заинтересованите групи, чрез:

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава действията в областта на образованието, придобиването 
на умения и обучението през целия живот да бъдат приспособени към потребностите 
и особеностите на заинтересованите групи, за да се гарантира по-голяма 
ефективност на средствата.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква б – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) намаляване на преждевременното 
напускане на училище и насърчаване на 
равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно 
образование

i) превенция и намаляване на
напускането на училище и насърчаване 
на равния достъп до висококачествено 
предучилищно, основно и средно 
образование;

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да предотвратява и намалява напускането на училище, за да се намали 
младежката безработица и да се стимулират всички гражданин да достигнат 
необходимия минимум обучение, като се насърчава приемствеността в 
образователния процес и реинтеграцията в образователната дейност.

Изменение 11

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 

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 потребностите и развитието 
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спрямо пазара на труда; на пазара на труда чрез засилване на 
обучението по предприемачество и на 
мерките за улесняване на прехода 
между образование, професионално 
обучение и достъпа до заетост, с 
особено внимание към обучението на 
младите хора, трайно безработните 
и възрастните работници, така че 
освен да се наслаждават на активно 
стареене, те да могат и да останат 
на работните си места;

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава адекватността на системите за образование и обучение 
спрямо потребностите на пазара на труда, като обръща особено внимание на 
прехода между образование, професионално обучение и достъпа до заетост и на 
потребностите на определени групи в неравностойно положение като трайно 
безработните, младите хора и възрастните работници. 

Изменение 12

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) активно приобщаване; i) активно социално и трудово
приобщаване на групите в 
неравностойно положение;

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава социалното и трудово приобщаване на групите в 
неравностойно положение.
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Изменение 13

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii) интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

ii) пълна социална и трудова
интеграция на маргинализирани 
общности като ромите;

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насочи действията си към социалната и трудова интеграция на 
общностите в неравностойно положение.

Изменение 14

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ii а) трудова и социална интеграция 
на работниците мигранти;

Or. es

Обосновка
ЕСФ следва да насочи действията си към социалната и трудова интеграция на 
работниците мигранти.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – буква г – подточка i – алинея 2

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 

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) № […], в държави 
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държави членки, отговарящи на 
условията за допустимост по отношение 
на подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд.

членки, отговарящи на условията за 
допустимост по отношение на 
подкрепата по линия на Кохезионния 
фонд, или в държави членки с високо 
равнище на безработица, за да се 
установят действия, които спомагат 
за създаването на заетост 
посредством укрепването на 
институционния капацитет и 
ефикасността на администрацията 
и публичните служби.

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да предвиди, за държавите членки с високо равнище на безработица, 
възможността да отпускат средства за подобряване на институционалния 
капацитет и ефикасността на публичната администрация с цел осъществяването на 
реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление на публичните 
услуги, които да спомагат за създаването на заетост. 

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3 – буква а

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 
шест инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. es

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се поддържа известна гъвкавост на средствата, 
отпускани за всяка оперативна програма, с цел регионите да могат да работят по-
добре в конкретните области, в които потребностите са по-големи.
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Изменение 17

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

Or. es

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се поддържа известна гъвкавост на средствата, 
отпускани за всяка оперативна програма, с цел регионите да могат да работят по-
добре в конкретните области, в които потребностите са по-големи.

Изменение 18

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 50 % от отпуснатите по 
линия на ЕСФ за всяка оперативна 
програма средства върху максимум 
шест инвестиционни приоритета от 
посочените в член 3, параграф 1.

Or. es

Обосновка

С настоящото изменение се цели да се поддържа известна гъвкавост на средствата, 
отпускани за всяка оперативна програма, с цел регионите да могат да работят по-
добре в конкретните области, в които потребностите са по-големи.
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Изменение 19

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 
регионалните субекти, 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 техническа помощ 
съгласно предвиденото в членове 108 и 
109 от Регламент (ЕС) № […], и
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. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава участието на местните и регионалните субекти, 
социалните партньори и другите заинтересовани страни, по-специално 
неправителствените организации, в изпълнението на оперативните програми както 
чрез достъп до глобални субсидии, така и чрез техническа помощ.

Изменение 20

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 

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

мониторинга и оценката на 
програмите, подкрепяни по линия на 
ЕСФ съгласно разпоредбите на член 5 
от Регламент (ЕС) № […], 
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.

Or. es

Обосновка

Подкрепата за участието на социалните партньори в действията, подкрепяни по 
линия на ЕСФ, не следва да се ограничава до най-бедните региони или до регионите, 
които зависят от Кохезионния фонд, а следва да включва всички държави членки и 
региони на ЕС.

Изменение 21

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 

3. За да се поощрява подходящото 
участие на неправителствените 
организации в подготовката, 
изпълнението, мониторинга и
оценката на програмите, подкрепяни 
по линия на ЕСФ, и техния достъп до 
тези програми съгласно разпоредбите 
на член 5 от Регламент (ЕС) № […],
по-конкретно в областта на социалното 
приобщаване, равенството между 
половете и равните възможности, 
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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.

управляващите органи на дадена 
оперативна програма гарантират 
отпускането на  ресурси от ЕСФ за 
изграждане на капацитет по отношение 
на неправителствените организации.

Or. es

Обосновка

Подкрепата за участието на неправителствените организации в действията, 
подкрепяни по линия на ЕСФ, не следва да се ограничава до най-бедните региони или до 
регионите, които зависят от Кохезионния фонд, а следва да включва всички държави 
членки и региони на ЕС.

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Също така, за да се поощрява 
подходящото участие на някои по-
малки местни субекти, особено в по-
слабо населените и селските райони, 
в подготовката, изпълнението, 
мониторинга и оценката на 
програмите, подкрепяни по линия на 
ЕСФ съгласно разпоредбите на член 5 
от Регламент (ЕС) № […], 
управляващите органи на дадена 
оперативна програма гарантират 
отпускането на целесъобразна част 
ресурси от ЕСФ за действия за 
подобряване на капацитета на тези 
местни субекти.

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да помисли за участието на някои по-малки местни субекти, особено в по-
слабо населените и селските райони, в подготовката, изпълнението, мониторинга и 
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оценката на програмите, подкрепяни по линия на ЕСФ.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7

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 ефективната и 
дълготрайна трудова заетост и 
развитие на жените на трудовия пазар,
особено след отпуска по 
майчинството и грижите за 
зависимите лица, намаляване на 
сегрегацията на пазара на труда въз 
основа на пола, както и на разликите в 
заплащането на мъжете и жените,
борба със стереотипите по отношение 
на пола в сферата на образованието и 
обучението, както и гарантиране на
съчетаването на професионалния, 
личния и семейния живот на мъжете и 
жените, като се обръща специално 
внимание на потребностите на онези, 
които се грижат за лица на тяхна 
издръжка, и се насърчава създаването 
на детски заведения на работното 
място, наред с други мерки.

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да насърчава ефективното и дълготрайно участие на жените в 
трудовата заетост чрез въвеждане на мерки, насърчаващи тяхното включване в 
трудовия пазар, особено след отпуска по майчинство и грижите за зависимите лица, 
и гарантиращи съчетаването на професионалния, личния и семейния живот. Освен 
това следва да се обърне специално внимание на намаляването на разликите в 
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заплащането на мъжете и жените.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 8

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 
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.

Държавите членки и Комисията 
насърчават борбата с 
дискриминацията и приемането на 
многообразието, 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
дискриминираните лица, особено 
тези, които са подложени на 
множествена дискриминация, 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.

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да помисли за мерки, насърчаващи не само равните възможност, но и 
борбата с дискриминацията и приемането на многообразието. Също така следва да 
се обърне особено внимание на групите, които са подложени на множествена 
дискриминация. 
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Изменение 25

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, в 
сътрудничество със своите 
партньори на национално или 
регионално равнище и с участието на 
всички заинтересовани страни, 
определят теми за социални иновации в 
съответствие със своите специфични 
потребности и специфичните 
потребности на регионите, залегнали в 
техните оперативни програми.

Or. es

Обосновка

Местните и регионалните органи и всички заинтересовани страни следва да участват 
в избора на теми за социални иновации. 

Изменение 26

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 и 
методологии. Освен това тя 
гарантира последователност и 
допълване между действията на ЕСФ 
за социални иновации и тези, 
осъществявани по линия на 
Програмата на Европейския съюз за 
социална промяна и социални 
иновации. 

Or. es
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Обосновка

За да се обезпечи подобряване на възможностите в областта на социалните иновации 
и да се гарантира ефикасност на средствата, следва да се гарантира 
последователност и допълване между действията на ЕСФ за социални иновации и 
тези, осъществявани по линия на Програмата на Европейския съюз за социална 
промяна и социални иновации. 

Изменение 27

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, включен в 
приложение ІІ на настоящия 
регламент, без това да засяга 
възможността и други теми да 
бъдат счетени за представляващи 
интерес.

Or. es

Обосновка

Следва да се постигне възможно най-широк консенсус по списъка с темите за 
транснационално сътрудничество и да се цели най-голяма съгласуваност между 
подбраните транснационални теми и тематичните цели на различните оперативни 
програми.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В рамките на оперативните 
програми и за да се максимализира 
ефективността от подпомагането на 
ЕСФ, се взимат предвид, където е 
приложимо, регионите и местата в 
най-неблагоприятно положение в 
съответствие с членове 174 и 349 от 
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Договора за функционирането на 
Европейския съюз, като крайно 
отдалечените региони, най-северните 
региони, островните, планинските и 
трансграничните региони, както и 
градските райони в неблагоприятно 
положение, селските райони в упадък 
и областите, които са особено 
засегнати от преместването на 
предприятия. 

Or. es

Обосновка

ЕСФ следва да обърне специално внимание на регионите и местата в най-
неблагоприятно положение в съответствие с членове 174 и 349 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. 

Изменение 29

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
местно – селско и 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.

Or. es

Обосновка

При третирането на териториалните особености не следва да се пренебрегват по-
слабо населените и селските райони. От друга страна би било целесъобразно да се 
установи един минимум от 5% за местно развитие, както се предлага в член 7 от 
Регламента за ЕФРР.
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Изменение 30

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Обосновка

При третирането на териториалните особености не следва да се пренебрегват 
селските райони. От друга страна би било целесъобразно да се установи един 
минимум от 5% за местно развитие, както се предлага в член 7 от Регламента за 
ЕФРР.

Изменение 31

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

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

Or. es
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Обосновка

Следва да се въведе възможност за подкрепяне на действия и политики чрез 
микрокредитиране.


