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Проектоизменение 680 
=== EFDD/7916 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Икономически и финансови въпроси“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 01 01 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Резерви           

Общо 62 357 038 62 357 038 64 917 438 64 917 438 64 553 779 64 553 779 -2 553 779 -2 553 779 62 000 000 62 000 000 

Обосновка: 

Възможно е да се направят някои съкращения по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1262 
=== GUE//7415 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 01 04 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 01 04         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Програма за подкрепа за договорено напускане на еврозоната 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тази програма ще подкрепя държавите членки, които считат, че тяхното присъствие в 

еврозоната е станало неустойчиво и непоносимо, като се предвижда подходяща компенсация за 

загубите, причинени в рамките на договорено напускане на единната валута. 

Обосновка: 

Асиметричният характер на ИПС доведе до нарастващи различия между държавите членки и до 

рязко влошаване на икономическото и социалното положение в някои държави членки. 

Интервенциите на ЕС и МВФ не решиха съществуващите проблеми, а точно обратното – те влошиха 

цялостната ситуация. Възстановяването и паричният суверенитет следва да бъдат признати като 

възможност за всички държави членки, които желаят да направят това, и надлежно да бъдат 

подкрепяни от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 4389 
=== BUDG/4389 === 

Внесено от João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 01 04 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 01 04         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Програма за подкрепа за договорено напускане на еврозоната 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тази програма ще подкрепя държавите членки, които считат, че тяхното присъствие в 

еврозоната е станало неустойчиво и непоносимо, като се предвижда подходяща компенсация за 

загубите, причинени в рамките на договорено напускане на единната валута.  

Обосновка: 

Асиметричният характер на ИПС доведе до нарастващи различия между държавите членки и до 

рязко влошаване на икономическото и социалното положение в някои държави членки. 

Интервенциите на ЕС и МВФ не решиха съществуващите проблеми, а точно обратното – те влошиха 

цялостната ситуация. Възстановяването на икономическия и паричния суверенитет следва да бъде 

признато като възможност за всички държави членки, които желаят да направят това, и надлежно да 

бъде подкрепяно от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 3027 
=== BUDG/3027 === 

Внесено от José Manuel Fernandes, докладчик 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 01 — Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, 

включително еврото  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Резерви           

Общо 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000  1 250 000 11 952 000 11 700 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4390 
=== BUDG/4390 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Patrick Le Hyaric, Sofia Sakorafa, 
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Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres 

Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 01 — Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, 

включително еврото  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Предишна статия 01 02 01 (частично) 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходите по изпълнение на Съвместната 

хармонизирана програма на ЕС за проучвания на бизнеса и потребителите в държавите членки и 

държавите кандидатки. Програмата стартира с решение на Комисията от ноември 1961 г. и е 

изменяна с последващи решения на Съвета и на Комисията. Последно програмата беше одобрена с 

Решение на Комисията C (97) 2241 от 15 юли 1997 г. и беше представена в Съобщение на Комисията 

COM(2006) 379 от 12 юли 2006 г. (ОВ, C 245, 12.10.2006 г., стр. 5). 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване на разходите по изследвания, работни 

семинари, конференции, анализи, оценки, публикации, техническа помощ, закупуване и поддръжка 

на бази данни и софтуер и частично финансиране и подкрепа на мерки, свързани със: 

– фискална политика, включително мониторинг на фискалните позиции,  

– оценка на транспонирането и прилагането от държавите членки на новата рамка за фискално 

управление на ЕС в подкрепа на функционирането на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 

– икономически мониторинг, анализ на съчетанието от мерки и координиране на икономическата 

политика, 

– външни аспекти на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 

– макроикономическо развитие в Еврозоната, 

– мониторинг на структурните реформи и подобряване на дейността на пазарите в ИПС и в ЕС, 

– координиране с финансовите институции и анализ и развитие на финансовите пазари и операции 

по получаване и отпускане на заеми с участието на държавите членки, 

– механизма за предоставяне на финансова подкрепа на държавите членки в полза на платежния им 

баланс и Европейския механизъм за финансово стабилизиране, 

– сътрудничество със стопанските субекти и лицата, отговорни за вземането на решения в 

горепосочените области, 

– разширяване на ИПС, 

– разработване на софтуер, поддръжка и обучение за защита на еврото срещу фалшифициране. 

Този бюджетен кредит е предназначен и за покриване на финансирането на приоритетни 

информационни мерки за политиките на Съюза по всички аспекти на управлението и 

функционирането на ИПС, както и за ползите от по-тясно координиране на политиката и 
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структурните реформи и за удовлетворяване на нуждите на заинтересованите страни и гражданите от 

информация, свързана с ИПС. 

Целта на тази мярка е да бъде ефективно средство за комуникация и диалог между гражданите на 

Европейския съюз и институциите на Съюза и да вземе под внимание специфичните национални и 

регионални характеристики, по целесъобразност, в тясно сътрудничество с органите в държавите 

членки. Ще бъде поставен акцент и върху подготовката на гражданите за въвеждането на еврото в 

държавите членки, които планират за въвеждането му. 

Това включва: 

– разработване на комуникационни дейности на централно равнище (брошури, листовки, 

бюлетини, проектиране, разработване и поддръжка на уебсайтове, социални медии, изложения, 

щандове, конференции, семинари, аудиовизуални продукти, изследвания на общественото 

мнение, анкети, проучвания, рекламни материали, туининг програми, обучението и т.н.) и сходни 

дейности както на национално, така и на регионално равнище, изпълнявани в сътрудничество с 

представителствата на Комисията, 

– споразумения за партньорство с държавите членки с цел осъществяване на комуникация в 

областта на еврото или на Икономическия и паричен съюз (ИПС), 

– сътрудничество и работа в мрежа с държавите членки в съответните форуми, 

– комуникационни инициативи в трети държави, по-специално за подчертаване на международната 

роля на еврото и ползата от финансовата интеграция. 

При изпълнението на тази статия Комисията следва надлежно да вземе предвид заключенията от 

заседанията на Междуинституционалната група за информация (МГИ). 

Изпълнението на комуникационната стратегия се осъществява в тясно сътрудничество с държавите 

членки и Европейския парламент. 

Комисията приема стратегия и годишен работен план въз основа на насоките, изложени в нейното 

съобщение от 11 август 2004 г. (COM(2004) 552 окончателен), и докладва редовно на съответната 

комисия в Европейския парламент за изпълнението на програмата и за плана за следващата година. 

Този бюджетен кредит е предназначен също за покриване или временно предварително финансиране 

на разходите на Съюза във връзка с провеждането и приключването на операции, свързани с 

операциите по отпускане и сключване на заеми, Евратом, механизма за подкрепа на платежния 

баланс и Европейския механизъм за финансово стабилизиране. 

Приходите, записани в статия 5 5 1 от приходната част на бюджета, могат да позволят отпускането на 

допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия 

регламент.  

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен да осигури финансиране за мерки за подкрепа и мониторинг 

на политиката на ЕС. На практика обаче, както могат да потвърдят редица държави членки, 

средствата се използват за налагане на мерки за строги икономии и структурни реформи, които са в 

разрез с интересите на населението на държавите членки. Този бюджетен кредит се използва също 

така за финансиране на пропагандни мерки, предназначени за прикриване на действителното 

въздействие на налаганите политики и реформи — нещо, което явно надхвърля пределите на 

възложените на ЕС правомощия и представлява посегателство над суверенитета на държавите 

членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 620 
=== EFDD/7850 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 01 — Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, 

включително еврото  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Не е необходимо провеждането на пропагандна кампания относно ползата от паричния съюз. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1260 
=== GUE//7255 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 01 — Координация, надзор и комуникация, свързани с икономическия и паричен съюз, 

включително еврото  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 02 01 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 11 802 585 10 001 744 11 952 000 11 700 000 11 952 000 10 450 000 -11 952 000 -10 450 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Преди параграф: 

Предишна статия 01 02 01 (частично) 

Добавя се следният текст: 

Заличава се следният бюджетен ред: 01 02 01: Координация, надзор и комуникация, свързани с 

икономическия и паричен съюз, включително еврото 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен да осигури финансиране за мерки за подкрепа и мониторинг 

на политиката на ЕС. На практика обаче, както могат да потвърдят редица държави членки, 

средствата се използват за налагане на мерки за строги икономии и структурни реформи, които са в 

разрез с интересите на населението на държавите членки. Този бюджетен кредит се използва също 

така за финансиране на пропагандни мерки, предназначени за прикриване на действителното 

въздействие на налаганите политики и реформи — нещо, което явно надхвърля пределите на 

възложените на ЕС правомощия и представлява посегателство над суверенитета на държавите 

членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 3028 
=== BUDG/3028 === 
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Внесено от José Manuel Fernandes, докладчик 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 02 04 — Защита на евробанкнотите и евромонетите срещу подправяне и свързаните с него 

измами 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 04 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Резерви           

Общо 1 024 800 609 775 1 038 500 992 500 1 038 500 742 500  250 000 1 038 500 992 500 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 401 
=== ECON/6326 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

ECON/6326 Компромисно изменение между ECON/6314 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 02 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 02 77 02         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Изготвяне на планове за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще разгледа възможността за използване на допълнителни финансови 

ресурси от бюджета на ЕС за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на 

Тройката, при надлежно отчитане на равнището на социално и икономическо развитие на 

всяка от засегнатите държави членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 
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ECON/6314 

Целта е да се осигури подкрепа за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на Тройката 

(МВФ, ЕЦБ и Комисията). 

Някои от тези икономики бяха засегнати от рецесия, която беше много по-тежка и от най-

песимистичните прогнози на експертите на Тройката, които препоръчаха програмите за 

икономически реформи. 

Ето защо са необходими специални планове за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката, за 

да се помогне на тези страни да се справят със социалните и икономическите катаклизми, които 

изпитват. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1032 
=== GUE//7250 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 02 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Изготвяне на планове за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще разгледа възможността за използване на допълнителни финансови 

ресурси от бюджета на ЕС за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на 

Тройката, при надлежно отчитане на: 

— равнището на социално и икономическо развитие на всяка от засегнатите държави членки; 

— изключенията, които трябва да бъдат направени от правилата на единния пазар и общите 

политики, които възпрепятстват икономическото развитие на тези държави членки, за да се 

приложи принципът на национални преференции и единният пазар да функционира за всяка 

една от тях. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта е да се осигури подкрепа за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на Тройката 
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(МВФ, ЕЦБ и Комисията). 

Някои от тези икономики бяха засегнати от рецесия, която беше много по-тежка и от най-

песимистичните прогнози на експертите на Тройката, които препоръчаха програмите за 

икономически реформи. 

Ето защо са необходими специални програми за икономическа подкрепа при извънредни ситуации, 

за да се помогне на тези страни да се справят със социалните и икономическите катаклизми, които ги 

разтърсват. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4391 
=== BUDG/4391 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marisa Matias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis 

Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 

Miguel Urbán Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Curzio Maltese 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 02 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 02 77 02       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Изготвяне на планове за извънредни ситуации в подкрепа на икономиката 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще разгледа възможността за използване на допълнителни финансови 

ресурси от бюджета на ЕС за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на 

Тройката, при надлежно отчитане на: 

— равнището на социално и икономическо развитие на всяка от засегнатите държави членки; 

— изключенията, които трябва да бъдат направени от правилата на единния пазар и общите 

политики, които възпрепятстват икономическото развитие на тези държави членки, за да се 

приложи принципът на национални преференции и единният пазар да функционира за всяка 

една от тях. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта е да се осигури подкрепа за изготвянето на планове за извънредни ситуации в подкрепа на 

икономиката конкретно за държавите членки, в които е била осъществена интервенция на Тройката 

(МВФ, ЕЦБ и Комисията). 
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Някои от тези икономики бяха засегнати от рецесия, която беше много по-тежка и от най-

песимистичните прогнози на експертите на Тройката, които препоръчаха програмите за 

икономически реформи. 

Ето защо са необходими специални програми за икономическа подкрепа при извънредни ситуации, 

за да се помогне на тези държави да се справят със социалните и икономическите катаклизми, които 

ги разтърсват. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4392 
=== BUDG/4392 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán 

Crespo, Pablo Iglesias, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 03 02 — Макрофинансова помощ 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Макрофинансовата помощ (МФП) е вид финансова помощ от Съюза за държави партньори, които 

изпитват кризи с платежния баланс. МФП е предназначена за държави, които са близки до Съюза в 

географски, икономически и политически аспект. Това са държави кандидатки и потенциални 

кандидатки, държави, попадащи в обхвата на Европейската Политика за Съседство, а при определени 

обстоятелства — други трети държави. По принцип МФП се предоставя само на държави, включени 

в програми на Международния валутен фонд. 

МФП е с извънреден характер и се предоставя за конкретни случаи, за да се окаже помощ на 

държави, които са изправени пред затруднения по отношение на платежния си баланс. Целта на 

помощта е да се възстанови стабилността на външните финанси на страната, като същевременно се 

насърчи провеждането на макроикономически мерки и структурни реформи. 

Макар че макрофинансовата помощ може да се предоставя под формата на средносрочни или 

дългосрочни заеми или като безвъзмездни средства (или като комбинация от тези мерки), тази статия 

покрива единствено безвъзмездните средства като елемент от операциите на МФП. 

Бюджетните кредити по тази статия ще се използват и за покриване на разходите във връзка с 

операциите на макрофинансовата помощ, и по-специално: i) разходите за оперативни оценки в 

държавите бенефициери, за да се получат разумни гаранции за правилното функциониране на 

административните процедури и финансовите потоци, ii) разходите за ex-post оценки на операциите 

на МФП и iii) разходите във връзка с изискванията за комитология.  

Комисията редовно ще информира бюджетния орган за макроикономическата ситуация в държавите 

бенефициери и ежегодно ще докладва подробно за прилагането на МФП. 

Приходите, записани в статия 5 5 1 от приходната част на бюджета, могат да доведат до отпускането 

на допълнителни бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква а) от Финансовия 

регламент.  
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Обосновка: 

Мерките, които на практика се финансират по този бюджетен ред, подкопават суверенитета на 

населението на засегнатите държави и разкриват истинската цел на тази форма на „помощ за 

развитие“. Неотдавнашният опит показа, че тази помощ не е нищо друго освен средство за 

упражняване на сила и налагане на т.нар. „структурни реформи“, които дерегулират икономиката и 

разрушават обществените услуги, проправяйки пътя за многонационалните дружества, които винаги 

имат готовност да завладеят нови пазари. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 737 
=== EFDD/7983 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 03 02 — Макрофинансова помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Резерви           

Общо 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -10 000 000 -10 000 000 69 669 000 69 669 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред като приоритет, който да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1033 
=== GUE//7257 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 03 02 — Макрофинансова помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 03 02 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 77 955 000 74 218 061 79 669 000 79 669 000 79 669 000 79 669 000 -79 669 000 -79 669 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Мерките, които на практика се финансират по този бюджетен ред, подкопават суверенитета на 

населението на засегнатите държави и разкриват истинската цел на тази форма на „помощ за 

развитие“. Неотдавнашният опит показа, че тази помощ не е нищо друго освен средство за 

упражняване на власт и налагане на т.нар. „структурни реформи“, които дерегулират икономиката и 

разрушават обществените услуги, проправяйки пътя за многонационалните дружества, които винаги 

имат готовност да завладяват нови пазари. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 738 
=== EFDD/7984 === 
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Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 03 06 — Обезпечаване на Гаранционния фонд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

01 03 06 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Резерви           

Общо 144 409 518 144 409 518 257 121 792 257 121 792 257 121 792 257 121 792 -80 000 000 -80 000 000 177 121 792 177 121 792 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред като приоритет, който да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 621 
=== EFDD/7851 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 01 04 06 — Европейски консултантски център по въпросите на инвестициите (ЕКЦВИ) и 

Европейски портал за инвестиционни проекти (ЕПИП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 04 06 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 10 000 000 10 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000 -20 000 000 -20 000 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Можем да спестим пари, като си послужим с вече предоставените от ЕИБ средства. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1011 
=== EPP//7602 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 04 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Управление на държавните активи 

Забележки: 
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Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще насърчи преструктурирането и/или приватизацията на предприятия 

и други активи, които са собственост на държавата и органите на местно самоуправление, с 

цел засилване на конкурентоспособността и укрепване на единния пазар на Европейския съюз. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пасивите на държавните предприятия представляват риск за устойчивостта на публичните финанси. 

Преструктурирането на (проблемни) държавни предприятия намалява условните пасиви и бъдещите 

държавни разходи, като например субсидиите или разходите за рекапитализация. Анализът и 

обменът на добри практики между държавите членки в областта на приватизацията и 

преструктурирането на държавни предприятия (ДП) би засилил устойчивостта на публичните 

финанси в ЕС. Тази реформа е от ключово значение за целия Европейски съюз и за укрепването на 

единния пазар. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4038 
=== BUDG/4038 === 

Внесено от Ivana Maletić 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 01 04 77 02 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

01 04 77 02       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 800 000 2 000 000 800 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Управление на държавните активи 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект ще насърчи преструктурирането и/или приватизацията на предприятия 

и други активи, които са собственост на държавата и органите на местно самоуправление, с 

цел засилване на конкурентоспособността и укрепване на единния пазар на Европейския съюз. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Пасивите на държавните предприятия представляват риск за устойчивостта на публичните финанси. 

Преструктурирането на (проблемни) държавни предприятия намалява условните пасиви и бъдещите 

държавни разходи, като например субсидиите или разходите за рекапитализация. Анализът и 

обменът на добри практики между държавите членки в областта на приватизацията и 

преструктурирането на държавни предприятия (ДП) би засилил устойчивостта на публичните 

финанси в ЕС. Тази реформа е от ключово значение за целия Европейски съюз и за укрепването на 

единния пазар. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 681 
=== EFDD/7917 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Резерви           

Общо 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 -1 823 186 -1 823 186 88 000 000 88 000 000 

Обосновка: 

Възможно е да се направят някои съкращения по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 441 
=== IMCO/6575 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Резерви           

Общо 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 157 
=== ITRE/5228 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 01 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Резерви           

Общо 89 939 993 89 939 993 90 329 198 90 329 198 89 823 186 89 823 186 506 012 506 012 90 329 198 90 329 198 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 682 
=== EFDD/7918 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Резерви           

Общо 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 -2 083 536 -2 083 536 5 572 584 5 572 584 

Обосновка: 

Възможно е да не се увеличава равнището на бюджетните кредити по този бюджетен ред спрямо 

равнището от 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 442 
=== IMCO/6576 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 02 01 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Резерви           

Общо 5 572 584 5 572 584 7 718 931 7 718 931 7 656 120 7 656 120 62 811 62 811 7 718 931 7 718 931 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4401 
=== BUDG/4401 === 

Внесено от Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 03 — Разходи за подкрепа на европейските програми за спътникова навигация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Резерви           

Общо 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Обосновка: 

Много сектори на европейската икономика зависят във все по-голяма степен от услугите за 

спътникова навигация в областта на транспорта, логистиката, далекосъобщенията, енергетиката и 

други приложения. Днес около 6 — 7% от икономиката на ЕС зависят от наличието на глобални 

навигационни спътникови сигнали. 

Освен това подкрепата за европейските програми за спътникова навигация предоставя на ЕС 

капацитет за осигуряването на независим и сигурен път на развитие. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1034 
=== GUE//7258 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 03 — Разходи за подкрепа на европейските програми за спътникова навигация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Резерви           

Общо 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Обосновка: 

Много сектори на европейската икономика зависят във все по-голяма степен от услугите за 

спътникова навигация в областта на транспорта, логистиката, далекосъобщенията, енергетиката и 

други приложения. Днес около 6 — 7% от икономиката на ЕС зависят от наличието на глобални 

навигационни спътникови сигнали. 

Освен това подкрепата за европейските програми за спътникова навигация предоставя на ЕС 

капацитет за осигуряването на независим и сигурен път на развитие. Иска се възстановяване на 

предложението на Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 158 
=== ITRE/5229 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 03 — Разходи за подкрепа на европейските програми за спътникова навигация 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 03 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Резерви           

Общо 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000 2 040 000 2 040 000 1 360 000 1 360 000 3 400 000 3 400 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4400 
=== BUDG/4400 === 

Внесено от Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 04 — Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Резерви           

Общо 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 925 
=== ENF//8127 === 

Внесено от Група „Европа на нациите и свободите“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 04 — Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 -690 000 -690 000 1 000 000 1 000 000 
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Обосновка: 

Тази програма е ненужна и следва да бъде напълно прекратена в бъдеще. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1035 
=== GUE//7259 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 04 — Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Резерви           

Общо 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Обосновка: 

Възстановяване на предложението на Комисията. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 159 
=== ITRE/5230 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 04 04 — Разходи за подкрепа на европейската програма за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 04 04 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Резерви           

Общо 2 500 000 2 500 000 2 600 000 2 600 000 1 690 000 1 690 000 910 000 910 000 2 600 000 2 600 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4151 
=== BUDG/4151 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 05 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица, 
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изпълняващи програмите за научни изследвания и иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 05 01 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Резерви           

Общо 8 964 139 8 964 139 8 517 385 8 517 385 8 517 385 8 517 385 -358 582 -358 582 8 158 803 8 158 803 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4152 
=== BUDG/4152 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 05 02 — Външен персонал, изпълняващ програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 05 02 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Резерви           

Общо 2 816 592 2 816 592 2 405 948 2 405 948 2 405 948 2 405 948 -101 290 -101 290 2 304 658 2 304 658 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4153 
=== BUDG/4153 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 05 03 — Други управленски разходи по програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Резерви           

Общо 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 164 164 3 045 164 3 045 164 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 160 
=== ITRE/5231 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 05 03 — Други управленски разходи по програмите за научни изследвания и 

иновации — „Хоризонт 2020“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 05 03 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Резерви           

Общо 3 045 000 3 045 000 3 179 000 3 179 000 3 045 000 3 045 000 134 000 134 000 3 179 000 3 179 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4133 
=== BUDG/4133 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 06 01 — Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — вноска от 

програмата „Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия“ 

(COSME) 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Резерви           

Общо 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 500 000 500 000 9 286 033 9 286 033 

Забележки: 

След параграф: 

Щатното разписание на агенцията е дадено в приложение Служители към настоящия раздел. 
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Добавя се следният текст: 

Институции в държавите членки следва да разпространяват допълнително тази програма, 

като подкрепят конференции за предоставяне на информация. Би било целесъобразно да се 

създадат информационни бюра с цел предоставяне на съвети на представителите на МСП, за 

да могат те да се възползват от програмата по време на нейното прилагане. 

Обосновка: 

Предвид значението на МСП в икономиката на ЕС, неравновесието, породено от конфликтите в 

Украйна и влошените отношения с Русия, която прекрати износа към този пазар, подкрепата за 

стопанската дейност на МСП е от първостепенно значение с цел достъп до други пазари. Развитието 

на МСП трябва да се насърчава също така чрез достъпа до финансиране при по-благоприятни 

условия. В този контекст би било целесъобразно да се увеличи бюджетът по този ред и да се 

подкрепи създаването на съвместни предприятия, които са МСП, за да се насърчи икономическото 

сътрудничество между държавите от ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4422 
=== BUDG/4422 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Neoklis Sylikiotis, Marisa Matias, Patrick Le 

Hyaric, Matt Carthy, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 06 01 — Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — вноска от 

програмата „Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия“ 

(COSME) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Резерви           

Общо 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Обосновка: 

Помощта за микро-, малките и средните предприятия сега е въпрос на живот и смърт за сектора, 

който е от такова значение за икономиките на държавите членки. Затова считаме, че е важно 

създаването и укрепването на механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1036 
=== GUE//7260 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 01 06 01 — Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия — вноска от 

програмата „Конкурентоспособност на предприятията и на малките и средните предприятия“ 

(COSME) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 



 

 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 01 06 01 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Резерви           

Общо 8 154 177 8 154 177 8 786 033 8 786 033 8 786 033 8 786 033 2 196 508 2 196 508 10 982 541 10 982 541 

Обосновка: 

Предвид сегашната икономическа ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е 

въпрос на живот и смърт за сектора, който е от ключово значение за икономиките на държавите 

членки. Поради това е изключително важно да бъдат създавани и/или укрепвани механизми за 

подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 827 
=== ALDE/8021 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Обосновка: 

Възстановяване на бюджета за 2015 г. Засилването на финансовата подкрепа за МСП е съществено, 

за да се стимулират инвестициите на частния сектор и растежът на икономиката на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 878 
=== ALDE/8079 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Забележки: 

След списък завършва с: 

– броят на заявленията надхвърля значително възможностите, .......... реализира с наличните 

понастоящем финансови средства. 
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Добавя се следният текст: 

Част от този бюджетен кредит, в рамките на действието на COSME за 2016 г. „Лаборатории 

за мигранти предприемачи“ (чиято цел е да насърчава обмена на най-добри практики в 

областта на достигането до и предоставянето на подкрепа за потенциалните предприемачи 

от мигрантските общности, които може да не попадат в обхвата на традиционните услуги за 

подпомагане на стартиращи предприемачи), се разпределя за насърчаване на включването на 

мигрантите предприемачи, техните етнически общности и неформалните им мрежи в обсега 

на националните системи за подкрепа на предприятията. Това следва да се осъществява 

посредством информационна дейност и дейности за установяване на контакти, както и чрез 

платформи, организирани от „традиционните“ организации за подкрепа на предприятията 

(особено мрежата EEN, националните търговски камари и стопански сдружения), конкретно 

насочени към мигрантите предприемачи. Тези събития и платформи ще целят да предоставят 

по-пълна информация на мигрантите предприемачи за съществуващите системи за 

подпомагане в приемащата държава, да установят контакти между техните неформални 

мрежи и основните стопански мрежи, както и да привлекат вниманието върху конкретните 

потребности и проблеми на мигрантите предприемачи. 

Текстът се изменя, както следва: 

Към записанитевписаните в тази бюджетна позиция бюджетни кредити трябва да се добавят 

вноските на държавите от ЕАСТ съгласнопо силата на Споразумението за Европейското 

икономическо пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, 

тези суми произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, записанивписани в статия 6 3 0 от 

приходната част на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, 

параграф 2, букви от д) —до ж) от Финансовия регламент. Терегламент; те водят до 

отпусканетоотпускане на съответните бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение 

„Европейско икономическо пространство“ към този елемент на разходната част от настоящата част, 

което е неделимо от общия бюджет. 

Обосновка: 

Мигрантите предприемачи са важен резерв от учредители на дружества в Европа и допринасят 

значително за растежа и за създаването на работни места в приемащата държава. При все това те 

срещат специфични пречки, които са непознати на „местните“ предприемачи, като например 

ограничени познания за пазара на приемащата държава, езикови бариери и ограничен достъп до 

информация. Те разчитат повече на неформални мрежи и подкрепа, тъй като срещат затруднения във 

връзка с получаването на достъп до основните мрежи. Това се дължи на липсата на знания за 

съществуващите системи за подпомагане, както и на липсата на доверие към основните организации 

за предоставяне на подкрепа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4107 
=== BUDG/4107 === 

Внесено от Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Забележки: 

След списък завършва с: 

– броят на заявленията надхвърля значително възможностите, .......... реализира с наличните 

понастоящем финансови средства. 

Добавя се следният текст: 

Част от този бюджетен кредит, в рамките на действието на COSME за 2016 г. „Лаборатории 

за мигранти предприемачи“ (чиято цел е да насърчава обмена на най-добри практики в 

областта на достигането до и предоставянето на подкрепа за потенциалните предприемачи 

от имигрантските общности, които може да не попадат в обхвата на традиционните услуги 

за подпомагане на стартиращи предприемачи), се разпределя за насърчаване на включването на 

мигрантите предприемачи, техните етнически общности и неформалните им мрежи в обсега 

на националните системи за подкрепа на предприятията. Това следва да се осъществява 

посредством информационна дейност и дейности за установяване на контакти, както и чрез 

платформи, организирани от „традиционните“ организации за подкрепа на предприятията 

(особено мрежата EEN, националните търговски камари и стопански сдружения), конкретно 

насочени към мигрантите предприемачи. Тези събития и платформи ще целят да предоставят 

по-пълна информация на мигрантите предприемачи за съществуващите системи за 

подпомагане в приемащата държава, да установят контакти между техните неформални 

мрежи и основните стопански мрежи, както и да привлекат вниманието върху конкретните 

потребности и проблеми на мигрантите предприемачи. 

Обосновка: 

Мигрантите предприемачи са важен резерв от учредители на дружества в Европа и допринасят 

значително за растежа и за създаването на работни места в приемащата държава. При все това те 

срещат специфични пречки, които са непознати на „местните“ предприемачи, като например 

ограничени познания за пазара на приемащата държава, езикови бариери и ограничен достъп до 

информация. Те разчитат повече на неформални мрежи и подкрепа, тъй като считат, че е трудно да 

получат достъп до основните мрежи. Това се дължи на липсата на знания за съществуващите системи 

за подпомагане, както и на липсата на доверие към основните организации за предоставяне на 

подкрепа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4269 
=== BUDG/4269 === 

Внесено от Nils Torvalds, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 186 823 24 278 633 108 561 823 72 183 633 
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Обосновка: 

Възстановяване на бюджета за 2015 г. Засилването на финансовата подкрепа за МСП е съществено, 

за да се стимулират инвестициите за частния сектор и растежът на икономиката на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4393 
=== BUDG/4393 === 

Внесено от João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Miloslav Ransdorf, Patrick Le Hyaric, Matt 

Carthy, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

цифровите стойности, наименованието и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Бюджетен ред: 

Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и пазарния достъп на 

микро-, малките и средните предприятияпредприятията от Съюза  

Забележки: 

Преди параграф: 

Предвидените мерки ще обхващат: 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта наС този бюджетен кредит е да се подкрепят микро-,се подпомага повишаването на 

конкурентоспособността на предприятията — и в частност на малките и средните предприятия 

(МСП), да се подпомогне повишаването на конкурентоспособността им в стопанска среда, 

характеризираща се с икономическо равновесие, като се сведе до минимум господстващото 

положение на пазара на големи предприятия и икономически групи, както и да се насърчи 

предприемачествотои се насърчава културата на предприемачество и създаването и растежа на 

МСП.  

След параграф: 

Предвидените мерки ще обхващат: 

Добавя се следният текст: 

— мрежи за осъществяване на контакт между различни заинтересовани страни, 

— проекти във връзка с пазарна реализация, в частност проекти с регионално въздействие, 

— анализиране, разработване и координиране на политиките с участващите държави, 

— споделяне и разпространение на информация, както и осведомителни кампании, 

Заличава се следният текст: 

– мрежи за осъществяване на контакт между различни заинтересовани страни, 

– проекти във връзка с пазарна реализация, 
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– анализиране, разработване и координиране на политиките с участващите държави, 

– проучвания относно свързана с пола дискриминация на жените предприемачи и изпълнение на 

политики за насърчаване на предприемачеството сред жените, 

– споделяне и разпространение на информация, както и осведомителни кампании, 

– подкрепа на съвместни действия, предприети от държавите членки или регионите, както и на 

други мерки, предвидени в програмата Cosme. 

Текстът се изменя, както следва: 

— подкрепа на съвместни действия, предприети от държавите членки или регионите, както и 

на други мерки, предвидени в програмата Cosme. Съюзът ще подкрепя инициативи като мрежата 

„Enterprise Europe Network“ и действия по насърчаване на културата на предприемачество. Той ще 

подпомага и проекти за първото прилагане или въвеждането на пазара на методи, практики или 

продукти (например във връзка с новите понятия за предприемачество при потребителските стоки) 

от интерес за Съюза, които вече са минали изпитателния стадий, но поради остатъчния риск не са 

успели да навлязат достатъчно широко на пазара. Проектите трябва да насърчават по-широко 

приложение в участващите държави и да улесняват навлизането на пазара.  

След параграф: 

Целта на програмата Еразъм за предприемачи е насърчаване .......... създаване на изключително 

полезни мрежи и партньорства. 

Текстът се изменя, както следва: 

Поради понастоящем сложнатанастоящата трудна икономическа обстановкаситуация е 

абсолютно необходимоналожително да се подкрепят европейските микро-, малки и средни 

предприятия, които представляват 99% от общия брой на предприятията и осигуряват 80% 

от работните места. Този бюджетен ред следва да предостави на МСП обема на бюджетните 

кредити, съответстващ на това положение, така че да се гарантира оцеляването и 

развитието на МСП и да се насърчи националното производство и икономическото развитие, 

включителнопредприятия и по-конкретно младите иновативни новосъздадени 

дружества,дружества и жените предприемачи, както и да се стимулира предприемачеството чрез 

разпределянеторазпределяне на достатъчно средства за програми като Програмата за 

конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (Cosme).(COSME). 

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“постигна голям успехв частност е много успешна и 

може да допринесе успешно за борбата с безработицата в цяла Европа, въпреки че не бива да 

способства за принудителната емиграция на младите хора.Европа. 

 От финансиранетоФинансовите средства за програмата „Еразъм за млади предприемачи“ трябва 

да се ползват държавите членки, засегнати в най-голяма степен от кризата, чрез създаването 

на нови работни места със съответните права, което ще помогне за намаляване на равнището 

на безработицата в тези държави и ще допринесе за развитието на МСП, по-специалнобъдат 

увеличени по-конкретно поради следните причини: 

Добавя се следният текст: 

— програмата подпомага насърчаването на европейското предприемачество, споделянето на 

знания и най-добри практики, както и създаването на ценни мрежи и партньорства, 

— програмата е много успешна и отчита все по-голям брой участници през последните години, 

който се очаква да нарасне още повече, 

— програмата подкрепя безработните млади хора, които желаят да станат самостоятелно 

заети лица, въпреки че това не е решение на проблема с младежката безработица, и помага на 

съществуващите МСП да създадат работни места със съответните права чрез разширяване на 

дейността им и/или по-добро международно присъствие, 
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Заличава се следният текст: 

– програмата подпомага насърчаването на европейското предприемачество, споделянето на знания 

и най-добри практики, както и създаването на ценни мрежи и партньорства, 

– програмата е много успешна и отчита все по-голям брой участници през последните години, 

който се очаква да нарасне още повече, 

– програмата се справя ефективно с проблема с младежката безработица, тъй като помага на 

безработните млади хора да станат самостоятелно заети лица и на съществуващите МСП да 

създадат работни места чрез разширяване и/или интернационализация на бизнеса си, 

– броят на заявленията надхвърля значително възможностите, които Комисията може да реализира 

с наличните понастоящем финансови средства. 

Текстът се изменя, както следва: 

— броят на заявленията надхвърля значително обхвата на това, което Комисията може да 

направи с наличните понастоящем финансови средства, и този брой ще продължи да нараства, 

докато равнището на младежката безработица в ЕС започне да намалява. Към 

записанитевписаните в тази бюджетна позиция бюджетни кредити трябва да се добавят вноските 

на държавите от ЕАСТ съгласнопо силата на Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, и по-специално член 82 от него и протокол 32 към него. За сведение, тези суми 

произтичат от вноските на държавите от ЕАСТ, записанивписани в статия 6 3 0 от приходната част 

на бюджета, които представляват целеви приходи в съответствие с член 21, параграф 2, букви от д) 

—до ж) от Финансовия регламент. Терегламент; те водят до отпусканетоотпускане на съответните 

бюджетни кредити и до изпълнение съгласно приложение „Европейско икономическо пространство“ 

към този елемент на разходната част от настоящия раздел, който е неделимнастоящата част, което 

е неделимо от общия бюджет. 

Обосновка: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП), които представляват 99% от общия брой 

на предприятията и осигуряват 80% от работните места. Целта на този бюджетен кредит е да се 

подкрепят МСП и да се повиши конкурентоспособността им в стопанска среда, характеризираща се с 

икономическо равновесие, като се сведе до минимум господстващото положение на пазара на големи 

предприятия и икономически групи, както и да се насърчи предприемачеството и да се стимулира 

създаването и растежа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4398 
=== BUDG/4398 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 22 500 000 22 500 000 130 875 000 70 405 000 
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Забележки: 

След параграф: 

Към вписаните в тази бюджетна позиция кредити трябва .......... настоящата част, което е неделимо от 

общия бюджет. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за предоставяне на техническа подкрепа и обучение за 

националните програми, насочени към насърчаване на създаването и развитието на микро-, 

малки и средни предприятия (МСП), с акцент върху перспективни сектори на икономиката 

като: 

— възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност, 

— кръгова и синя икономика,  

— чисти решения за мобилност и транспорт,  

— устойчив туризъм, 

— икономика на полагането на грижи, 

— агроекологично производство. 

Този бюджетен кредит също така има за цел да се даде тласък на социалната и солидарна 

икономика (ССИ) в Европа. Икономическото значение на ССИ е извън всякакво съмнение, тъй 

като тя представлява повече от 14 милиона работни места (6,5% от общата заетост в 

Европейския съюз) и се оказа изключително устойчива на въздействието на кризата от гледна 

точка на съкращаването на работни места. Това е процъфтяващ сектор, който създава 

преимущества в качествено отношение, които, въпреки че е трудно да бъдат измерени, имат 

потенциала да подобрят качеството на демокрацията, като същевременно предлагат рамки на 

продукцията и репродукцията, които са съвместими в по-голяма степен с по-справедливи и по-

устойчиви общества. ССИ е призната от Европейската комисия и беше определена от 

Европейския икономически и социален комитет като „групата от частни, формално 

организирани предприятия, разполагащи с автономност при вземането на решения и със 

свобода на членство, създадени за удовлетворяване на потребностите на членовете си чрез 

пазара чрез производство на стоки и предоставяне на услуги, застраховки и финансиране, при 

които процесът на вземане на решения и разпределянето на печалбите или излишъците между 

членовете не са пряко свързани с капитала или такси, внасяни от всеки член, всеки от които 

има по един глас, или във всички случаи се извършва чрез демократични и приобщаващи процеси 

на вземане на решения. Социалната икономика включва също така частни, формално 

организирани организации, разполагащи с автономност при вземането на решения и със свобода 

на членство, които предоставят непазарни услуги за домакинствата и излишъците от чиято 

дейност, ако има такива, не могат да бъдат присвоени от икономическите агенти, които ги 

създават, контролират или финансират.“ С други думи, ССИ се състои от организации на хора, 

които развиват дейност с основната цел за посрещане на нуждите на хората, а не за 

възнаграждаване на капиталистическите инвеститори и се състои от два основни подсектора 

на СИ: а) пазарния или стопански подсектор, и б) непазарния производствен подсектор. 

Дружествата и организациите, които представляват част от концепцията за СИ 

(кооперации, взаимоспомагателни дружества, асоциации и фондации), срещат затруднения да 

бъдат признати като самостоятелен институционален сектор в националните системи от 

сметки. Въпреки това неотдавна Европейската комисия състави наръчник за изготвяне на 

сателитните сметки на фирми от социалната икономика (кооперативи и 

взаимоспомагателни дружества). Въз основа на това ръководство, по инициатива на Генерална 

дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската 

комисия, сателитни сметки за кооперативи и взаимоспомагателни дружества вече са били 
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изготвени през 2011 г. в Испания, Белгия, Сърбия и Македония. 

Обосновка: 

Съществува необходимост от признаване на агентите на социалната и солидарна икономика в Европа 

с цел да се даде тласък на този важен и обещаващ сектор. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4638 
=== BUDG/4638 === 

Внесено от Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 6 000 000 2 000 000 114 375 000 49 905 000 

Забележки: 

След параграф: 

Целта на програмата Еразъм за предприемачи е насърчаване .......... създаване на изключително 

полезни мрежи и партньорства. 

Текстът се изменя, както следва: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските предприятия,предприятия и по-конкретно младите иновативни новосъздадени 

дружества и жените предприемачи, както и да се стимулира предприемачеството чрез разпределяне 

на достатъчно средства за програми като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и 

малките и средните предприятия (COSME). Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ в частност 

е много успешна, ефикасна и ефективна, като допринасяуспешна и може да допринесе успешно за 

борбата с безработицата и подкрепата на стабилни стартиращи фирми в цяла Европа.  

Финансовите средства за програмата „Еразъм за млади предприемачи“ трябва да бъдат най-малкото 

удвоени,увеличени по-конкретно поради следните причини: 

Обосновка: 

Отчита се силно желание за участие в тази програма и има много положителни отзиви за нея. Оказва 

се, че при последната покана за представяне на предложения желаещите да участват са били с над 

500% повече от наличните възможности. Всъщност само малка част от тях са получили финансиране. 

Тъй като програмата „Еразъм за млади предприемачи“ представлява също така и начин за 

интернационализация на млади предприемачи и предприемачи домакини, средствата за програмата 

следва да не бъдат ограничавани до лимита от 2,5% по член 5, параграф 3, касаещ целта по член 4, 

параграф 1, буква г), тъй като това действие подкрепя също и целта по член 4, параграф 1, буква б) от 

Регламента COSME 1287/2013. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 400 
=== ECON/6323 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 



 

 31 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 18 186 823 36 452 000 126 561 823 84 357 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

С този бюджетен кредит се подпомага повишаването на .......... на предприемачество и създаването и 

растежа на МСП. 

Добавя се следният текст: 

Наименованието се променя на: Насърчаване на предприемачеството и повишаване на 

пазарния достъп на микро-, малките и средните предприятия от Съюза 

Обосновка: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП), които представляват 99% от общия брой 

на предприятията и осигуряват 80% от работните места. Целта на този бюджетен кредит е да се 

подкрепят МСП и да се повиши конкурентоспособността им в стопанска среда, характеризираща се с 

икономическо равновесие, като се сведе до минимум господстващото положение на пазара на големи 

предприятия и икономически групи, както и да се насърчи предприемачеството и създаването и 

растежа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 628 
=== EFDD/7858 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000  35 000 000 108 375 000 82 905 000 

Обосновка: 

Важно е да се подкрепи този бюджетен ред, като се увеличат бюджетните кредити за плащания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 959 
=== EPP//7532 === 
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Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 2 186 823 500 000 110 561 823 48 405 000 

Обосновка: 

Програмата COSME е от съществено значение за насърчаването на по-динамични и 

конкурентоспособни МСП, които могат да се възползват в пълна степен от потенциала на единния 

пазар, но също така и да се конкурират в световен мащаб. Допълнителните средства отразяват 

приоритетите на Парламента за бюджета за 2016 г., а именно насърчаване на заетостта, 

предприятията и предприемачеството. Целта е да се подкрепи по-специално програмата „Еразъм за 

млади предприемачи“, при която се отчита значителен интерес за участие и за която има много 

положителни отзиви. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 95 
=== FEMM/6000 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Забележки: 

След параграф: 

Целта на програмата Еразъм за предприемачи е насърчаване .......... създаване на изключително 

полезни мрежи и партньорства. 

Текстът се изменя, както следва: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските предприятия и по-конкретно младите иновативни новосъздадени дружества и жените 

предприемачи, както и да се стимулира предприемачеството чрез разпределяне на достатъчно 

средства за програми като Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и 

средните предприятия (COSME). Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ в частност е много 

успешна и може да допринесе успешно за борбата с безработицата в цяла Европа. Що се отнася до 

недостатъчния брой жени сред предприемачите, специално внимание следва да се отделя на 
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включването в програмата на млади жени предприемачи с цел те да бъдат насърчени да 

развиват кариерата си в областта на предприемачеството и да натрупат опит за това по 

какъв начин да се справят със специфични за пола препятствия, с които могат да се сблъскват. 

Обосновка: 

Насърчаването на младите хора да се посветят на кариера в предприемачеството спомага за 

справянето с важния проблем за високия процент на безработицата сред младите хора, а те 

допринасят за икономическия растеж. Също толкова важно е и включването в програмата на млади 

жени, тъй като процентът на жените предприемачи в ЕС е все още значително по-нисък от този на 

мъжете предприемачи и че те може би са изправени пред специфични затруднения в хода на тяхната 

кариера. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1037 
=== GUE//7261 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000   108 375 000 47 905 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Предвидените мерки ще обхващат: 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта наС този бюджетен кредит е да се подкрепят МСП и да се повишисе подпомага 

повишаването на конкурентоспособността имна предприятията — и в стопанска среда, 

характеризираща се с икономическо равновесие, като се сведе до минимум господстващото 

положение на пазара на големичастност на малките и средните предприятия и икономически 

групи, както и да се насърчи предприемачеството и да се стимулира(МСП), и се насърчава 

културата на предприемачество и създаването и растежа на МСП.  

След параграф: 

Предвидените мерки ще обхващат: 

Текстът се изменя, както следва: 

– мрежи за осъществяване на контакт между различни заинтересовани страни, 

– проекти във връзка с пазарна реализация, в частност проекти с регионално въздействие, 

– анализиране, разработване и координиране на политиките с участващите държави, 

– проучвания относно свързана с пола дискриминация на жените предприемачи и изпълнение на 

политики за насърчаване на предприемачеството сред жените, 

– споделяне и разпространение на информация, както и осведомителни кампании, 
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– подкрепа на съвместни действия, предприети от държавите членки или регионите, както и на 

други мерки, предвидени в програмата Cosme. 

След параграф: 

Целта на програмата Еразъм за предприемачи е насърчаване .......... създаване на изключително 

полезни мрежи и партньорства. 

Текстът се изменя, както следва: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП), които представляват 99% от общия 

брой на предприятията и осигуряват 80% от работните места.Този бюджетен ред следва да 

предостави на МСП обем на бюджетните кредити, съответстващ на това положение, така 

че да се гарантира оцеляването и развитието на МСП и да се насърчи националното 

производство и икономическото развитие, включително по-специалнои по-конкретно младите 

иновативни новосъздадени дружества и женижените предприемачи, както и да се стимулира 

предприемачеството чрез разпределянеторазпределяне на достатъчно средства за програми като 

Програмата за конкурентоспособност на предприятията и малките и средните предприятия (COSME). 

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“постигна голям успехв частност е много успешна и 

може да допринесе успешно за борбата с безработицата в цяла Европа, въпреки че не бива да 

способства за принудителната емиграция на младите хора.Европа. 

От финансиранетоФинансовите средства за програмата „Еразъм за млади предприемачи“ трябва да 

се ползват държавите членки, засегнати в най-голяма степен от кризата, чрез създаването на 

нови работни места със съответните права, което ще помогне за намаляване на равнището на 

безработицата в тези държави и ще допринесе за развитието на МСП, по-специалнобъдат 

увеличени по-конкретно поради следните причини: 

– програмата подпомага насърчаването на европейското предприемачество, споделянето на знания 

и най-добри практики, както и създаването на ценни мрежи и партньорства, 

– програмата е много успешна и отчита все по-голям брой участници през последните години, 

който се очаква да нарасне още повече, 

– програмата подкрепясе справя ефективно с проблема с младежката безработица, тъй като помага 

на безработните млади хора, които желаятхора да станат самостоятелно заети лица, въпреки че 

това не е решение на проблема с младежката безработица,лица и помага на съществуващите 

МСП да създадат работни места със съответните права чрез разширяване на дейността им 

и/или по-добро международно присъствие,интернационализация на бизнеса си, 

– броят на заявленията надхвърля значително обхвата на това, коетовъзможностите, които 

Комисията може да направиреализира с наличните понастоящем финансови средства, и този 

брой ще продължи да нараства, докато равнището на младежката безработица в ЕС 

започне да намалява.средства. 

Обосновка: 

Поради настоящата трудна икономическа ситуация е абсолютно наложително да се подкрепят 

европейските микро-, малки и средни предприятия (МСП), които представляват 99% от общия брой 

на предприятията и осигуряват 80% от работните места. Целта на този бюджетен кредит е да се 

подкрепят МСП и да се повиши конкурентоспособността им в стопанска среда, характеризираща се с 

икономическо равновесие, като се сведе до минимум господстващото положение на пазара на големи 

предприятия и икономически групи, както и да се насърчи предприемачеството и да се стимулира 

създаването и растежа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1177 
=== S&D//7084 === 
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Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 01 — Насърчаване на предприемачеството и повишаване на конкурентоспособността и 

пазарния достъп на предприятията от Съюза  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 01 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Резерви           

Общо 108 561 823 72 183 633 108 375 000 47 905 000 108 375 000 47 905 000 8 000 000 8 000 000 116 375 000 55 905 000 

Обосновка: 

Значителен брой отлични проекти не се изпълняват поради липса на средства. По тази причина 

средствата по този бюджетен ред следва да бъдат увеличени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 826 
=== ALDE/8020 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Обосновка: 

Засилването на финансовата подкрепа за МСП е съществено, за да се стимулират инвестициите на 

частния сектор и растежът на икономиката на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4267 
=== BUDG/4267 === 

Внесено от Nils Torvalds, Комисия по бюджети, Philippe De Backer 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 14 343 758 174 791 725 114 343 758 

Обосновка: 

Засилването на финансовата подкрепа за МСП е съществено, за да се стимулират инвестициите за 

частния сектор и растежът на икономиката на ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4394 
=== BUDG/4394 === 

Внесено от Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Обосновка: 

Помощта за микро-, малките и средните предприятия сега е въпрос на живот и смърт за сектора, 

който е от такова значение за икономиките на държавите членки. Затова считаме, че е важно 

създаването и укрепването на механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4399 
=== BUDG/4399 === 

Внесено от Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 -27 000 000 208 447 967 73 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Към вписаните в тази бюджетна позиция кредити трябва .......... настоящата част, което е неделимо от 

общия бюджет. 

Текстът се изменя, както следва: 
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Записаните в позиция 6 3 4 1 от приходната част на бюджета приходи за Комисията от финансови 

инструменти по член 140, параграф 6 от Финансовия регламент като възстановен капитал, 

освободени гаранции и погашения на главници, могат да доведат до отпускане на допълнителни 

бюджетни кредити в съответствие с член 21, параграф 3, буква и) от Финансовия регламент.  

Добавя се следният текст: 

В настоящия климат на ограничено кредитиране и задълбочаваща се финансова изолация 

социалната икономика доказа способността си за социална иновация и за действия в отговор 

на социалното търсене, като развива свои собствени форми на солидарно финансиране като 

етичното банкиране или социалните парични единици, които предоставят не само кредити, 

но и пораждат доверие в нейните финансови услуги. 

Социалната икономика участва в регулирането на капиталовия пазар, доколкото тя 

интегрира във финансовия сектор широки сегменти от населението, които са изключени от 

традиционния банков сектор, явява се основен източник на публично финансиране и на 

субсидии за хората с ограничени ресурси и колективно контролира финансовите потоци, 

генерирани от работата и организациите на социалната икономика (като фондове за заплати 

и пенсии, етични и социални банки, кредитни кооперативи и резервите и други средства от 

рентабилни операции на кооперативи и взаимни фондове). 

Има много примери за организационни и социални иновации от кооперативи и други сходни 

предприятия в промишлеността, селското стопанство, услугите и финансовия сектор. В 

последния етичното банкиране и микрокредитите се умножиха и оказаха изключително 

положително социално въздействие. 

Обосновка: 

Агентите на социалната и солидарната икономика са изправени пред специални проблеми във връзка 

с формалното им признаване и достъпа им до финансови услуги. Действията, предвидени в рамките 

на този бюджетен ред, следва да допринесат за преодоляване на проблема с кредитната капилярност 

сред най-бедното население и/или населението от най-отдалечените райони в Европа.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 629 
=== EFDD/7859 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000  20 000 000 160 447 967 120 000 000 

Обосновка: 

Важно е да се подкрепи този бюджетен ред, като се увеличат бюджетните кредити за плащания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 960 
=== EPP//7533 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758 5 000 000 174 791 725 105 000 000 

Обосновка: 

Това изменение цели отмяна на решението за номинално съкращение на бюджетните кредити по 

програмата COSME за периода 2015 — 2016 г., в съответствие с резолюцията на Парламента от юни 

2015 г. относно мандата за тристранната среща. Това увеличение може лесно да бъде обосновано 

предвид потенциала на програмата за насърчаване на предприемачеството, повишаване на 

конкурентоспособността и достъп до пазари за предприятията от Съюза, както и подобряване на 

достъпа до финансиране за малките и средните предприятия, като същевременно се отчита много 

висока степен на изпълнение. От съществено значение е тази програма да се развива положително 

през 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 96 
=== FEMM/6001 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000   160 447 967 100 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

С механизма за гарантиране на заеми (МГЗ) ще се предоставят .......... портфолията на МСП за 

финансиране чрез дългови инструменти. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит следва да се използва за подобряване на достъпа на МСП до 

финансиране,включително предприятия на жени предприемачи, под формата нафинансиране 

чрез инструменти на собствения капитал и дългови инструменти на етапите на започване на 

дейността, развитие и прехвърляне на собствеността.  

Обосновка: 

Едно от най-големите препятствия за жените предприемачи е все още достъпът до финансиране, и 

особено на финансиране на рисков капитал, като се има предвид, че секторът на рисковия капитал 
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се доминира от мъже. Ето защо е важно да се гарантира, че жените също ще имат достъп до 

наличното финансиране с цел да се подпомогне предприемачеството сред тях, тъй като процентът на 

жени предприемачи в ЕС е все още значително по-нисък от този на мъжете предприемачи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1038 
=== GUE//7263 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 48 000 000 48 000 000 208 447 967 148 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит следва да се използва за подобряване .......... дейността, развитие и 

прехвърляне на собствеността. 

Добавя се следният текст: 

Наименованието на бюджетния ред се изменя както следва: Подобряване на достъпа до 

финансиране за малките и средните предприятия (МСП) под формата на капиталови 

инструменти и признаване на предприятията и организациите на социалната икономикаВ 

настоящия климат на ограничено кредитиране и задълбочаваща се финансова изолация 

социалната икономика доказа способността си за социална иновация и за действия в отговор 

на социалното търсене, като разгръща свои собствени алтернативни форми на солидарно 

финансиране като етичното банкиране или социалните парични единици, които предоставят 

не само кредити, но и пораждат доверие в предоставяните от нея финансови услуги. 

Социалната икономика участва в регулирането на капиталовия пазар, доколкото тя 

интегрира във финансовия сектор широки сегменти от населението, които са изключени от 

традиционния банков сектор, явява се основен източник на публично финансиране и на 

субсидии за хората с ограничени ресурси и колективно контролира финансовите потоци, 

генерирани от работата и организациите на социалната икономика (като фондове за заплати 

и пенсии, етични и социални банки, кредитни кооперативи и резервите, както и други 

финансови средства в резултат на рентабилни операции на кооперативи и взаимни фондове). 

Има много примери за организационни и социални иновации от кооперативи и други сходни 

предприятия в промишлеността, селското стопанство, услугите и финансовия сектор. В 

последния етичното банкиране и микрокредитите се умножиха и оказаха изключително 

положително социално въздействие. 

Обосновка: 

Представителите на социалната и на солидарната икономика са изправени пред специални проблеми 

във връзка с формалното им признаване и достъпа им до финансови услуги. Действията, предвидени 

в рамките на този бюджетен ред, следва да допринесат за преодоляване на проблема с достъпа до 

кредитиране сред най-бедното население и/или населението от най-отдалечените райони в Европа. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1039 
=== GUE//7264 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 40 111 992 25 000 000 200 559 959 125 000 000 

Обосновка: 

Предвид сегашната икономическа ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е 

въпрос на живот и смърт за сектора, който е от ключово значение за икономиките на държавите 

членки. Поради това е изключително важно да бъдат създавани и/или укрепвани механизми за 

подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 458 
=== IMCO/6592 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 14 343 758  174 791 725 100 000 000 

Обосновка: 

Ключов акцент на програмата COSME е подпомагане на достъпа на МСП до алтернативни източници 

на финансиране. COSME е насочена също така към малките и средните предприятия с по-малко от 10 

служители, като тази категория МСП е изправена пред най-големи трудности при получаването на 

финансиране. Изключително важно е финансирането да се запази най-малко на същото равнище като 

през 2015 г., тъй като икономическият климат не се е подобрил значително. МСП съставляват 99% от 

предприятията в ЕС. Трябва да гарантираме, че нашите малки и средни предприятия могат да 

въвеждат иновации, да създават работни места и да се възползват пълноценно от единния пазар и от 

програмата на ЕС в областта на търговията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1178 
=== S&D//7085 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 02 02 — Подобряване на достъпа до финансиране на малките и средните предприятия 

(МСП) под формата на капиталови и дългови инструменти 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 02 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Резерви           

Общо 174 791 725 99 027 161 160 447 967 100 000 000 160 447 967 100 000 000 12 000 000 12 000 000 172 447 967 112 000 000 

Обосновка: 

Значителен брой отлични проекти не се изпълняват поради липса на средства. По тази причина 

средствата по този бюджетен ред следва да бъдат увеличени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1252 
=== S&D//7160 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 15 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 15       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви           

Общо       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Инициатива за стартиращи предприятия в областта на икономиката на 

споделянето: финансиране на бъдещето на европейското предприемачество 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да финансира стартиращи предприятия, които са свързани с 

дейности на икономиката на споделянето. Той ще им помогне да развият своите идеи, като се 

покрият поне първоначалните разходи и в крайна сметка, като се предостави финансова 

гаранция за най-амбициозните и рисковани предложения. Поради малкия мащаб и по-ниските 

разходи за този род инициативи, дори при предоставянето на относително ограничени по 

размер финансови средства от ЕС проектът би следвало да бъде в състояние да даде тласък на 

значителен брой малки дружества, които в крайна сметка биха могли да се разраснат, за да се 

конкурират в сектора. 

Конкретни цели: 

 набелязване на секторите, които ще се възползват от подхода на икономиката на 

споделянето; 

 създаване на нови законодателни инструменти за регулиране на икономиката на споделянето, 

като се избягва понижаване на нейния потенциал за иновации; 

 провеждане на специфично статистическо проучване на предприятията от икономиката на 
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споделянето в Европа, като се споделят най-добри практики между държавите членки и 

съответните стопански асоциации; 

 предлагане на финансова подкрепа и икономически гаранции на обещаващи предприятия, дори 

ако техният проект е прекалено рискован, за да бъде финансиран от обикновените банкови 

институции; 

 създаване на модел на икономика на споделянето, който е съобразен с европейските ценности и 

който зачита правата на потребителите, както и на участващите работници и служители. 

Предлагани действия: 

 работа с местни дружества и асоциации с цел създаването на европейска мрежа от 

дружества, които работят в рамките на икономиката на споделянето; 

 създаване на стипендии и форми на финансова подкрепа, които са специално предназначени за 

изследователи и млади предприемачи, желаещи да съсредоточат работата си в области, 

свързани с икономиката на споделянето. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Икономиката на споделянето преобразява старите услуги и пазари по начини, които само до преди 

няколко години бяха немислими. През 2013 г. пазарният дял на този сектор беше около 3,5 милиарда 

в световен мащаб. Днес Европейската комисия предвижда потенциал за растеж, който превишава 100 

милиарда. Проектът би могъл да финансира дружества или университети и изследователски центрове 

с цел да се стимулира тяхната способност да произвеждат готови за пускане на пазара продукти и 

услуги. Много от днешните най-успешни предприятия от икономиката на споделянето са били 

създадени въз основа на прилагана в съвсем малък мащаб идея, която впоследствие е била приложена 

на световно равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4635 
=== BUDG/4635 === 

Внесено от Paul Rübig 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 18 — Пилотен проект — Жени бизнес ангели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Обосновка: 

Пилотният проект беше въведен за първи път през 2015 г. и следва да бъде удължен и през 2016 г.  

През 2016 г. бюджетните кредити за този пилотен проект следва да бъдат увеличени, с цел прилагане 
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на мерките, определени от Европейската комисия през първата година. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1012 
=== EPP//7603 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 18 — Пилотен проект — Жени бизнес ангели 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 18 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 250 000 p.m. 300 000 p.m. 300 000 2 500 000 2 200 000 2 500 000 2 500 000 

Обосновка: 

Пилотният проект беше въведен за първи път през 2015 г. и следва да бъде удължен и през 2016 г. 

През 2016 г. бюджетните кредити за този пилотен проект следва да бъдат увеличени, с цел прилагане 

на мерките, определени от Европейската комисия през първата година. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 865 
=== ALDE/8061 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Намаляване на младежката безработица и създаване на кооперации като 

мярка за увеличаване на възможностите за работа в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Две групи в ЕС, които понастоящем са засегнати от безработицата, имат огромен потенциал 

— младите хора и хората с висше образование. Тези групи биха могли да създадат работни 

места в ЕС, като работят в кооперациите, на които са и собственици, но за тази цел се 

нуждаят от насоки и подкрепа под формата на обучение относно пазара на труда.  

Работническите кооперации действат като икономически осъществим начин за започване на 

предприемаческа дейност и поради своята колективна принадлежност, както и споделени 

възможности и задължения, те представляват нискорисков начин за участниците 

едновременно да работят и да притежават част от дружеството. Участниците създават 

нови работнически кооперации, съчетаващи специални умения и познания на отделните лица в 

техен общ интерес и тяхна обща полза. Има добра възможност тези кооперации да 
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предложат устойчиви работни места за своите собственици/работници и служители, тъй 

като тези предприятия имат конкурентно предимство в сравнение с повечето други видове 

дружества поради ниските си общи разходи. Планирано е пилотният проект да започне да се 

прилага в три различни държави от ЕС с най-голям опит в тази област. 

Основната цел е допринасяне за намаляване на младежката безработица, чрез установяване на 

най-добри практики в областта за цяла Европа. Схемата на пилотния проект ще бъде, както 

следва:  

 1. Предварителни действия и създаване на програмата в три различни държави (1-ва година); 

 2. Разработване и провеждане на курсовете за обучение (1-ва и 2-ра година); 

 3. Последващи действия и създаване на кооперации с целеви групи (2-ра година); 

 4. Оценка от експерти на правните пречки пред стопанската дейност (3-та година, в случай 

на евентуално продължаване на пилотния проект под формата на подготвително действие); 

 5. Оценка на резултатите (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния 

проект под формата на подготвително действие); и 

 6. Доклад за резултатите, включително предлагане на евентуални последващи оперативни 

дейности (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния проект под 

формата на подготвително действие). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект подкрепя категорично един от ключовите приоритети на ЕС, а именно 

повишаване на младежката заетост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 868 
=== ALDE/8066 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — „Инструмент за МСП за увеличаване на участието на жените“ 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Настоящият пилотен проект цели предоставяне на възможност на малките и средните 
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предприятия, които са установени в ЕС или в държава, асоциирана с програмата „Хоризонт 

2020“, да получават финансиране и подкрепа от ЕС за иновационни проекти, които ще 

подпомогнат техния растеж и разширяването на дейността им в други държави — в Европа и 

извън нея.  

Обучение по иновации и бизнес развитие се предлага успоредно през цялото време на етап 1 и 

етап 2 за подпомагане на МСП. Пилотният проект ще установи специална програма за 

обучение за жени предприемачи, успоредно със съществуващата такава. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Докато Европа не разполага с достатъчно предприемачи, които осъществяват своите идеи за 

създаването на бизнес, броят на жените предприемачи е диспропорционално още по-нисък от този на 

мъжете предприемачи. Европейската икономика се нуждае от това повече предприемачи да направят 

решителната стъпка. Следователно изпълнението на пилотния проект „Инструмент за МСП за 

увеличаване на участието на жените“ ще повиши успеха на жените предприемачи в доминиран от 

мъжете сектор с помощта на специфична услуга за обучение, чрез която ще бъдат преодолени най-

големите препятствия, пред които са изправени жените предприемачи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 94 
=== CULT/5863 === 

Внесено от Комисия по култура и образование 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 21 — Подготвително действие — Транснационален европейски туристически 

продукт, свързан с културата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 

Втора година за подготвителното действие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1010 
=== EPP//7601 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Изграждане на предприемачески капацитет за млади мигранти 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Знанията и уменията са изключително важни не само за личното благосъстояние на всеки 

гражданин, но и за устойчивото развитие и икономическия растеж. Следователно е важно да 

се предложи перспектива на хората, идващи от държави в икономическа и социална криза, 

особено на младите, така че да им бъде дадена възможност да създадат добавена стойност не 

само за себе си, но и за обществото като цяло. 

Ето защо е от ключово значение да се даде възможност на младите мигранти и бежанци да 

получат достъп до знания и да развият умения, които да могат да ползват и на които да 

могат да разчитат, когато се завърнат в страните си. 

По този начин те не само ще могат да си осигурят стабилен поминък, но може да станат и 

предприемачи, да започнат своя собствена стопанска дейност и да създадат заетост. 

В центъра на тази инициатива следва да бъдат целеви наставнически програми от различни 

организации, като организации за гражданска защита и обществени услуги, както и дружества 

(включително местни доставчици). Посредством елементи на системата на двойно обучение 

бенефициентите биха могли да установят конкретните нужди на различни организации или 

дружества на място. 

Разпоредбите относно периода на изчакване преди започване на икономическа дейност са 

различни в различните държави членки. Следователно, за да бъде успешен пилотният проект 

ще бъде необходимо да се направи преглед на действащите национални правни рамки и да се 

установят най-добрите практики, които биха могли да се разпространят за ускоряване на 

процедурите, така че младите мигранти да могат да се възползват от предложените програми 

възможно най-скоро след пристигането си. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Във времена на растящ миграционен натиск от Европейския съюз се иска да предостави подкрепа за 

управлението на миграционните и бежанските потоци, не само по отношение на хуманитарната 

помощ, но и по отношение на социалния дълг за оказване на подкрепа на мигрантите в изграждането 

на техния капацитет. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 119 
=== FEMM/6030 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез обучение за жени 

след отпуск по майчинство 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на пилотния проект е да засили конкурентоспособността на МСП като им даде 

възможност да се възползват от програма за обучение, предназначена за техни служители, 

след завръщането им от отпуск по майчинство. Пилотният проект ще предоставя на жените 

цялата необходима информация и обучение след ползването на отпуск по майчинство, с цел да 

се улесни тяхното завръщане на работа и по този начин се помогне на МСП да се възползват 

от непрекъснатост по отношение на работната сила, като използват техния предишен 

трудов опит в дружеството и актуализираните им умения и компетентност, придобити след 

отпуска по майчинство. Проектът ще се състои в оказването на подкрепа за създаване на 

финансови програми, съсредоточени върху схеми за създаване на МПС или програми за повторно 

включване, които предоставят обучение и помощ за наемането на обучените жени след отпуск 

по майчинство, като по този начин се спомогне за смекчаване на трудностите, с които 

жените се сблъскват при връщането на пазара на труда. Схемите ще се стремят да 

поддържат контакти между служителите, напуснали за отпуск по майчинство, и тяхното 

дружеството, както и предоставят обучение, което може да помогне майките да се върнат 

към своята работа, като същевременно не изостават от своите колеги и работници в същото 

предприятие.  

Бенефициентите (т.е. кандидатите) на пилотния проект ще бъдат заинтересовани страни, 

например публични органи, търговски камари, сдружения, НПО и образователните 

институции, които или ще предоставят на свои ред фондовете на МСП, или ще разработват 

програми за необходимото обучение за работещите в МСП, които се завръщат от отпуск по 

майчинство, както и програми с насоки за МСП за това как да се използва целият потенциал 

на тези работници. МСП могат да се присъединят към тези програми и обучения и евентуално 

да получават от програмите преки финансови помощи, за да изпращат служителите си на 

обучения, предлагани в рамките на настоящата програма, или да извършват самите те 

известна специализирана част от обучението.  

Ето защо средствата следва да са насочени към: 

1. предлагането на семинари, които да помагат на завръщащите се на работа жени да 

наваксат пропуснатото развитие в съответното дружество и като цяло в неговата сфера на 

(нови процедури, знания, технологии и т.н.); 

2. предлагането на социални семинари, когато майките се връщат на работа след отпуск по 

майчинство, като по този начин се предоставя възможност за среща с други работещи майки 

и обсъждане на въпроси, предизвикващи загриженост, като ясли, здравни грижи, възможности, 

свързани с работата, и други; 

3. предоставянето на цялата необходима информация, като се описват подробно всички 

стъпки, през които трябва да минат служителите, преди заминаването си, както и преди и 
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след своето завръщане; 

4. създаването на интернет страница, посветена на жените, завръщащи се на пазара на труда, 

която да обхваща въпроси като майчинството/бащинството, баланса между работа и личен 

живот, напредването в кариерата, грижите за деца, мрежите за контакти на жените, 

предаването на опит във връзка с отпуска по майчинство, правата на работниците и 

служителите и научните изследвания; 

5. поддържането на връзка с жените, които са напуснали работното място, за да отгледат 

децата си, за да може те да останат първият избор за служители, когато решат да се върнат 

на работа; 

6. разработването на програми за наемане за привличане на талантливи жени, завръщащи се 

на пазара на труда, чрез осигуряване на възможности за създаване на професионални мрежи и 

работни срещи; 

7. при привличането на жени, които са отсъствали от работната сила за известно време, да се 

има предвид необходимостта от осигуряване на по-благоприятна среда, субсидиране на 

пътуването и разходите за грижи за децата. 

По-специално обучението следва да означава: 

1. използването на най-добрите практики в областта, като те се адаптират към целите и 

нуждите на съответното предприятие; 

2. схемата и обучението да бъдат доброволни и възможно най-достъпни, като се използват 

както инструменти на ИКТ, така и класически семинари и събрания; 

3. предоставянето на поддръжка онлайн чрез интранет и информационен бюлетин; 

4. когато е възможно, предоставянето на присъствено обучение по модули и по възможно най-

гъвкав начин, така че то да се вмества сред извънработните задължения; 

5. обмислянето на финансирането на обучение от разстояние за служителите, които ползват 

отпуск по майчинство; 

6. за тези, които са отсъствали от работната сила от известно време, предоставянето на 

„меки умения“ като изграждането на увереност, работа в екип и ефективна комуникация; 

както и в областта на въпросите, свързани с работното място, като наличието на 

стереотипи на работното място, възможностите за постигане на баланс между 

професионален и личен живот и възприятията по отношение на пречките пред заетостта. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

ЕП подчертава необходимостта ЕС да подкрепя МСП, които са изработили план по отношение на 

своите служители, които стават майки. Има доказателства, че жените, които чувстват, че се ползват с 

подкрепа през един от най-трудните, преходни периоди в кариерата си, се чувстват ценени, имат по-

голяма вероятност да останат при своя работодател и на свой ред са по-продуктивни. Подобни схеми 

и програми за повторно включване съществуват в големите дружества или се предлагат от 

престижни образователни и обучаващи институции срещу заплащане. Този пилотен проект ще бъде 

гъвкав и следва да бъде съобразен с МСП и насочен към наетите в тях жени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 237 
=== ITRE/5308 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Към икономика на споделянето за европейските производители: 

намаляване на оборотния капитал и разходите чрез платформи „в облак“, които подпомагат 

полезните взаимодействия и интегрирането 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на пилотния проект е да се проучи прилагането на платформа за интегриране и полезни 

взаимодействия „в облак“ за европейските производители. На първо време изпълнението ще 

бъде фокусирано върху нивата на запасите за критични и некритични ресурси.  

Известно е, че обединяването и динамичното преразпределение на запасите за критични и 

некритични производствени ресурси може драстично да намали необходимия оборотен 

капитал и да снижи разходите. Проектът ще проучи дали една прозрачна и интуитивна 

платформа „в облак“ позволява да се изгради доверие между производителите, за да могат да 

обединяват ресурси и да създават икономика на споделянето. Цялостното намаляване на 

оборотния капитал и разходите за съхраняване на запаси ще освободи средства, които могат 

да бъдат инвестирани в иновационна фуния за по-голяма доходност на производството или за 

подпомагане на растежа. Целта е да се представи една първа жизнеспособна платформа за 

споделяне, която ще доведе до по-голямо интегриране и сътрудничество между 

производителите в Европа и ще стимулира икономически растеж. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на пилотния проект е да се проучи прилагането на платформа за интегриране и полезни 

взаимодействия „в облак“ за европейските производители за обединяване и динамично 

преразпределение на запасите за критични и некритични производствени ресурси, което може 

драстично да намали необходимия оборотен капитал и да снижи разходите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 239 
=== ITRE/5310 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Малки и средни предприятия: модели на бизнес мрежи за управление и 

финансиране 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Всички държави членки понастоящем срещат проблеми с инвестирането и загубата на 

конкурентоспособност при производството на стоки; Европейският съюз непрекъснато губи 

позиции в науката и промишлените иновации; засилват се големите социални безпокойства, 

като например изменението на климата, устойчивият транспорт, възобновяемата енергия, 

безопасността и сигурността на храните, застаряващото население.  

Пилотният проект "Малки и средни предприятия: мрежови модели на управление и 

финансиране" следва да се стреми към сравнителен подход към най-добрите практики 

(законодателство относно видовете стопански субекти, форми на сдружения, правителствена 

подкрепа за бизнес мрежите и др.) в различни държави членки с цел изследване на структурата 

и функцията на бизнес мрежите и тяхното въздействие върху управлението и финансирането 

на МСП. Предвижда се проектът да се фокусира върху идентифицирането и 

разпространението, чрез съответни мерки за подпомагане на равнището на ЕС и на 

национално равнище, на подходящи и ефективни методи за създаване на поредица от правно 

значими връзки между две или повече предприятия, които работят в една и съща област или са 

взаимно зависими.  

Бизнес мрежите са форми на сдружаване на предприемачи около съвместен проект. При 

договор за мрежа две или повече дружества се ангажират да извършват съвместно една или 

повече стопански дейности, попадащи в съответните им предмети на дейност, с цел засилване 

на съвместния иновативен капацитет и конкурентоспособността на пазара. Бизнес мрежите 

позволяват да се запази независимостта и да се идентифицират отделните дружества, 

включени в мрежата, като обезпечават необходимите подобрения в големината на 

дружествата, които се изискват за съревноваване на световните пазари. Следователно те са 

подходящ инструмент за европейските предприятия, изградени от микро-, малки и средни 

предприятия, които са много ефективни, но често не могат да се съревновават по иновации и 

интернационализация с по-структурирани и по-големи дружества. Истински иновативната 

характеристика на мрежите от предприятия може да се разглежда както като вид 

обединяване около проект, така и като инструмент за стартиране на процес на обединяване, 

който може да доведе до по-структурирани форми като договори за мрежа, които са по-строги 

и гарантирани, както и нови дружества с юридическа правосубектност. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 
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на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотният проект "Малки и средни предприятия: мрежови модели на управление и финансиране" 

следва да се стреми към сравнителен подход към най-добрите практики в различни държави членки с 

цел изследване на структурата и функцията на бизнес мрежите и тяхното въздействие върху 

управлението и финансирането на МСП.  

Предвижда се проектът да се фокусира върху идентифицирането и разпространението на методи за 

създаване на поредица от правно значими връзки между две или повече предприятия, които работят в 

една и съща област или са взаимно зависими. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1108 
=== S&D//7008 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 02 77 21 — Подготвително действие — Транснационален европейски туристически 

продукт, свързан с културата 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 21 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Резерви           

Общо 1 500 000 750 000 p.m. 600 000 p.m. 600 000 1 500 000 900 000 1 500 000 1 500 000 

Обосновка: 

Втора година за пилотния проект. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 338 
=== TRAN/5562 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 24 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 24       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Youth on the SPOT — специално партньорство в областта на туризма 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В наши дни Европейският съюз е подложен на изпитание в резултат на различни структурни 

промени, засягащи цялата икономика. Следователно туризмът не може да ги избегне. 
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Един от най-належащите проблеми, пред които е изправена Европа, е липсата на работни 

места и възможности за младите хора. През ноември 2014 г. повече от 5 милиона младежи в 

Европа са били безработни. Това означава, че един на всеки четирима души под 25-годишна 

възраст търси работа.  

Туристическият сектор отдавна е известен с това, че наема млади хора на работа. 

Статистическите данни показват, че само в Европейския съюз туризмът осигурява над 20 

милиона работни места чрез повече от два милиона дружества. Освен това, предвид неговото 

влияние върху икономиката, туризмът оказва също така голямо въздействие върху растежа и 

заетостта. Това са точно областите в ЕС, които се нуждаят от значително укрепване след 

икономическата криза.  

Институциите на ЕС и правителствата на държавите членки могат да улеснят и 

подпомогнат създаването на работни места, както видяхме с разгръщането на инициативата 

за гаранция за младежта. Въпреки това само частни дружества и субекти могат да създадат 

работни места или възможности за обучение. Туристическата индустрия, с множество 

участници от частния сектор (хотели, кафенета, ресторанти и др.), може да допринесе по 

уникален начин за решаването на кризата с работните места в Европа и за нейното 

възстановяване.  

Например, интересен парадокс е, че държавите с най-високи равнища на младежка 

безработица — Гърция, Испания, Италия и Португалия — са сред най-популярните 

туристически дестинации в Европа. По този начин туристическата индустрия е в много добра 

позиция да оказва активен принос към усилията на институциите за борба с младежката 

безработица.  

Туристическата индустрия трябва също така да вземе участие и да поеме отговорност при 

справянето със социалните проблеми, в този случай с младежката безработица, като подкрепя 

усилията на публичния сектор за създаване на възможности за младите хора. С оглед 

постигането на тази цел следва да се установи специално партньорство в областта на 

туризма (СПОТ) между вземащите решения на европейско равнище и представители на 

туристическия сектор.  

В рамките на СПОТ следва да се разработи ново публично-частно партньорство, което би 

могло да улесни внедряването на качествени работни места, позиции за чиракуване и стажове 

в туристическата индустрия в ЕС, като се обръща специално внимание на малките и средните 

предприятия. 

То би могло да обединява всички видове дружества, тяхната верига на доставки, синдикатите, 

образователните институции, европейските/националните/регионалните туристически 

асоциации, органи и агенции, бизнес организациите и младежките асоциации. 

Тази инициатива би могла да повиши осведомеността за значението на туристическия сектор 

за икономиката на ЕС. Тя може също така да стимулира отговорните за вземане на решения в 

ЕС да признаят неговия потенциал и да разработят специфична промишлена политика в 

бъдеще, която подкрепя по-нататъшното развитие и растеж на сектора. 

Освен това този вид партньорство ще вземе предвид динамиката на европейската младеж, 

така че младите хора да не са оставени без надежда или възможност и да могат да гледат с 

увереност към по-добро бъдеще, като имат шанс да навлязат на пазара на труда. 

Накрая, но не на последно място, важно е да се подчертае, че това е и в най-добрия интерес на 

туристическия сектор. Ако Европа иска да запази позицията си на водеща световна 

туристическа дестинация № 1, е необходимо секторът да подготви следващото поколение: да 

изгради висококачествено, устойчиво предлагане на работна ръка с развити умения в ИКТ и 

опит като домакин на туристи с различни очаквания и приоритети, по-специално, от трети 

държави. Това ще даде възможност за повече растеж и ще поддържа сектора привлекателен.  
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Пилотният проект има следните основни цели:  

»изследвания относно значението на туристическия сектор за цялата европейска икономика и 

заетост — необходимост от признаването му и повишаване на обществената осведоменост 

 "насърчаване, укрепване и развиване на пригодността за заетост на младите хора чрез: 

 »поемане на обещание за създаване на нови позиции за млади хора (работни места, 

възможности за чиракуване и стажове) в туристическата индустрия, 

 »оказване на помощ за придобиване на знанията, уменията и компетентностите,  

»разгръщане на възможности за професионално развитие и улесняване на прехода между 

училище и заетост: организиране на консултации за професионалното развитие, семинари във 

връзка с автобиографиите, обучение за интервюта за работа в тясна координация с 

образователни институции и младежки организации. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нов пилотен проект. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 339 
=== TRAN/5563 === 

Внесено от Комисия по транспорт и туризъм 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 25 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 25       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Марката „Дестинация Европа“ — популяризиране на Европа в 

туристическия сектор 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Европа е туристическа дестинация номер едно в света, с пазарен дял от 52%. Освен това 

туризмът представлява сериозна социално-икономическа дейност в Европейския съюз, с 

широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното развитие, и той 

може да бъде мощен инструмент за борба с икономическия спад и безработицата.  

Въпреки това туристическият сектор е изправен пред редица предизвикателства, които могат 

да се преодолеят чрез действия, осъществявани както от туристическите дружества, така и 

от заинтересованите страни от публичния сектор. Едно от тези предизвикателства е 
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увеличаващата се конкуренция от страна на бързо развиващи се дестинации.  

Ето защо е необходимо Европа да се рекламира като единна туристическа дестинация и да се 

укрепи конкурентният ѝ образ на пазарите на пътувания на дълги разстояния. Поради това 

изглежда необходимо да се създаде приобщаващ всеобхватен подход, като се установи марка с 

ясен имидж. 

Това предложение ще има за цел развиването на стратегически координирана поредица от 

действия, насочени към създаване на дългосрочна стратегия за популяризиране на „Дестинация 

Европа“. Дестинациите в ЕС трябва да имат специален подход за всеки пазар, за да се постави 

европейската марка върху глобални пакети, при използване на новите средства за комуникация. 

С цел да се увеличи броят на туристите в ЕС и така да се запази позицията на Европа като 

туристическа дестинация № 1 в света, Европейската комисия следва да насърчава 

инвестициите в туристическата инфраструктура и регионалното развитие и да увеличи 

усилията за извеждане на пазара на марката „Дестинация Европа“ в сътрудничество с 

държавите членки. 

Пилотният проект има следните основни цели:  

 — Въвеждане на ясен имидж на марката и гарантиране на видимостта на Европа във важни 

трети държави: например, организиране на четири големи секторни кръгли маси в Европа 

(Лондон и/или Брюксел), Азия, Северна Америка и Латинска Америка.  

 — Укрепване на публично-частните партньорства: използване на съществуващите добри 

отношения с търговията и сътрудничество с основни международни заинтересовани страни и 

организации, като например Европейския парламент, Европейската комисия, Националната 

администрация по туризъм на Китай (CNTA), Европейската асоциация на туроператорите 

(ETOA), туристическата асоциация на САЩ, бразилската асоциация на туроператорите 

(BRAZTOA), японската асоциация на туроператорите (JATA), изпълнителните директори на 

големи дружества и др. 

 — Събиране на информация и знания от сектора по широк кръг от теми: разработване на вид 

SWOT модел на европейската туристическа индустрия + определяне на решаващи фактори за 

успех 

Силни страни — кои продукти наистина водят до резервации за Европа и какви интересни 

тенденции започват да се появяват? 

Слаби страни — кои фактори ограничават резервациите за ваканции в Европа (възприемане от 

страна на потребителите, опасения относно безопасността, валутни колебания, капацитет 

на хотелите и въздушния транспорт, цени, визи и др.)? 

Възможности — укрепване или разширяване на продуктовото предлагане в Европа, по-

специално в подкрепа на засилено паневропейско предлагане и осведоменост за по-малко 

известни дестинации и културни маршрути. 

Заплахи — анализ на конкурентите, за да се придобие представа за предлаганата стойност от 

други туристически дестинации, с които Европа може да се конкурира пряко. 

Решаващи фактори за успех — какво трябва да направят марката и стратегията 

„Дестинация Европа“, за да се постигнат положителни резултати за Европа през идните 

години, и каква роля може да играе секторът, за да се гарантира, че марката е приета и се 

рекламира, като гарантира успеха на стратегията.  

 — Разработване на маркетингови инструменти и стратегии, основани на сътрудничество 

Онлайн и офлайн маркетингови кампании за повишаване на осведомеността относно 

„Дестинация Европа“ въз основа на кръглите маси на заинтересованите страни (маркетинг, 

основан на сътрудничество с основните туристически частни дружества). 
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Сътрудничество с основни медийни партньори в глобален мащаб (Си Ен Ен, Би Би Си, 

Файненшъл Таймс и др.) 

Участие в панаири, посветени на туризма, и в други големи национални и международни 

събития (младежки фестивали, спортни събития, гастрономически панаири). 

 — Повишаване на политическата информираност за значението на входящия туризъм за 

европейската икономика и спечелване на подкрепата на вземащите политически решения на 

различни нива за отстраняване на недостатъците, които засягат европейската туристическа 

индустрия. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нов пилотен проект. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4103 
=== BUDG/4103 === 

Внесено от Patrizia Toia, Daniele Viotti, Pina Picierno, Flavio Zanonato 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Резерви           

Общо       5 000 000 2 500 000 5 000 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Инициатива за стартиращи предприятия в областта на икономиката на 

споделянето за финансиране на бъдещето на европейското предприемачество 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да финансира стартиращи предприятия в областта на 

икономиката на споделянето. Той ще им помогне да развият своите идеи, като покрие най-

малкото част от първоначалните разходи и в крайна сметка, като предостави финансова 

гаранция за най-амбициозните и рисковани предложения. Поради малкия мащаб и по-ниските 

разходи за този род инициативи, дори при предоставянето на относително ограничени по 

размер финансови средства от ЕС, проектът би следвало да бъде в състояние да подпомогне 

значителен брой малки дружества, които в крайна сметка биха могли да се разраснат и да 

бъдат конкурентоспособни в този сектор. 

Конкретни цели: 

 набелязване на секторите, в които ще се прилага подходът на икономиката на споделянето; 

 създаване на нови законодателни инструменти за регулиране на икономиката на споделянето, 
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така че да не се ограничават нейните възможности за иновации; 

 провеждане на специфично статистическо проучване на предприятията от икономиката на 

споделянето в Европа, като се споделят най-добри практики между държавите членки и 

съответните стопански асоциации; 

 предлагане на финансова подкрепа и на икономически гаранции на обещаващи предприятия 

дори ако техният проект е прекалено рискован, за да бъде финансиран от обикновените 

банкови институции; 

 създаване на модел на икономика на споделянето, който е съобразен с европейските ценности и 

който зачита правата на потребителите, както и на съответните работници и служители. 

Предлагани действия: 

 работа с местни дружества и асоциации с цел създаването на европейска мрежа от 

дружества, които работят в рамките на икономиката на споделянето; 

 учредяването на стипендии и създаването форми на финансова подкрепа, които са специално 

предназначени за изследователи и млади предприемачи, желаещи да съсредоточат работата си 

в области, свързани с икономиката на споделянето. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Икономиката на споделянето преобразява традиционните услуги и пазари по начини, които само до 

преди няколко години щяха да са немислими. През 2013 г. пазарният дял на този сектор беше около 

3,5 милиарда в световен мащаб. Днес Европейската комисия предвижда възможности за растеж, 

които превишават 100 милиарда. Проектът би могъл да финансира дружества или университети и 

изследователски центрове с цел да се стимулира тяхната способност да произвеждат готови за 

пускане на пазара продукти и услуги. Много от днешните най-успешни предприятия в икономиката 

на споделянето са били създадени въз основа на идея в съвсем малък мащаб, която впоследствие е 

била приложена на световно равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4124 
=== BUDG/4124 === 

Внесено от Victor Negrescu 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Цифрови умения: нови професии, нови образователни методи, нови 
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работни места 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се подготвят европейската икономика, пазарът на труда и 

образователните рамки за новите цифрови умения чрез насърчаване на признаването на новите 

цифрови професии и чрез създаване на обща методология, която ще даде възможност на 

държавите — членки на ЕС, да бъдат в предните редици на тази нова цифрова революция. 

Проектът се състои в създаването на няколко работни групи, обединяващи експерти от 

държавите членки, които ще обменят идеи и ще предлагат решения за това как 

образователната система би могла да подготвя хората за новите цифрови умения, за даването 

на определение и за признаването на тези нови професии или за новите изисквания, търсенето 

и новия социален статус на тези нови работни места в областта на цифровите технологии. 

Целта на този проект е да се изготвят необходимите материали и предложения, които ще 

осигурят възможност на ЕС и на държавите членки да се подготвят за този нов поврат в 

европейската икономика. Специфичните дейности, осъществявани в рамките на този пилотен 

проект, ще доведат до процес на консултации между държавите членки и заинтересованите 

страни в областта на образованието, социалните услуги или пазара на труда. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект е получил оценка „Б“ въз основа на оценката, направена от Европейската 

комисия. 

Този пилотен проект ще модернизира образователната система в съответствие с новите тенденции, 

така че хората ще бъдат подготвени за новите цифрови умения, които им дават възможност да 

разпознават и определят изискванията, търсенето и социалния статус на тези нови работни места в 

областта на цифровите технологии. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4229 
=== BUDG/4229 === 

Внесено от Paul Rübig, Tomáš Zdechovský, Monika Hohlmeier, Andrey Novakov, Jean Arthuis 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — конкурентоспособност на предприятията и малките и средните 

предприятия (COSME) 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Знанията и уменията са изключително важни не само за личното благосъстояние на всеки 

гражданин, но и за устойчивото развитие и икономическия растеж. Следователно е важно да 

се предложи перспектива на хората, идващи от държави в икономическа и социална криза, 

особено на младите, така че да им бъде дадена възможност да създадат добавена стойност не 

само за себе си, но и за обществото като цяло. 

Ето защо е от ключово значение да се даде възможност на младите мигранти и бежанци да 

получат достъп до знания и да развият умения, които да могат да ползват и на които да 

могат да разчитат, когато се завърнат в страните си. 

По този начин те не само ще могат да си осигурят стабилен поминък, но може да станат и 

предприемачи, да започнат своя собствена стопанска дейност и да създадат заетост. 

В центъра на тази инициатива следва да бъдат целеви наставнически програми, предлагани от 

различни организации, като организации за гражданска защита и обществени услуги, както и 

дружества (включително местни доставчици). Посредством елементи на системата на 

двойно обучение бенефициентите биха могли да установят конкретните нужди на различни 

организации или дружества на място. 

Разпоредбите относно периода на изчакване преди започване на икономическа дейност са 

различни в различните държави членки. Следователно, за да бъде успешен пилотният проект 

ще бъде необходимо да се направи преглед на действащите национални правни рамки и да се 

установят най-добрите практики, които биха могли да се разпространят за ускоряване на 

процедурите, така че младите мигранти да могат да се възползват от предложените програми 

възможно най-скоро след пристигането си. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Във времена на растящ миграционен натиск от Европейския съюз се иска да предостави подкрепа за 

управлението на миграционните и бежанските потоци, не само по отношение на хуманитарната 

помощ, но и по отношение на социалното задължение за оказване на подкрепа на мигрантите в 

изграждането на техния капацитет. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4396 
=== BUDG/4396 === 

Внесено от João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между 

микро-, малки и средни предприятия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Икономическата и социалната криза доведе до затварянето на хиляди микро-, малки и средни 

предприятия (МСП) в целия ЕС.  

Целта на този проект е да се насърчат партньорствата между такива предприятия, за да се 

подпомогне тяхното укрепване, да се засили пазарната им позиция и да се създадат работни 

места.  

При насърчаването и предоставянето на стимули за партньорствата между МСП пилотният 

проект също така ще вземе предвид необходимостта от защита на техните икономически и 

социални интереси, за да се противодейства на нарастващата поява на монополи в рамките на 

ЕС и да се даде възможност на МСП да издържат на антиконкурентното поведение и 

ограниченията, които срещат на единния пазар. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предвид липсата на каквото и да било упоменаване в програмата COSME или програмата „Еразъм за 

млади предприемачи“ на значението на партньорствата между МСП, както и на стимули за тях, този 

пилотен проект е важна отправна точка за усилията за защита, насърчаване на растежа и 

репозициониране на МСП на пазара, така че те да могат да оцелеят. Чрез насърчаването и 

предоставянето на стимули за партньорствата между МСП пилотният проект също така ще вземе 

предвид необходимостта от защита на техните икономически и социални интереси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4515 
=== BUDG/4515 === 

Внесено от Angelika Mlinar 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Инструмент за МСП за увеличаване на участието на жените 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Настоящият пилотен проект цели предоставяне на възможност на малките и средни 

предприятия, които са установени в ЕС или в държава, асоциирана с „Хоризонт 2020“, да 

получават финансиране и подкрепа от ЕС за иновационни проекти, които ще подпомогнат 

техния растеж и разширяването на дейността им в други държави — в Европа и извън нея.  

Обучение по иновации и бизнес развитие се предлага успоредно през цялото време на фаза 1 и 

фаза 2 за подпомагане на МСП. Успоредно със съществуващата програма пилотният проект 

ще установи специална програма за обучение за жени предприемачи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Въпреки че Европа не разполага с достатъчно предприемачи, които осъществяват своите идеи за 

създаването на бизнес, броят на жените предприемачи е диспропорционално още по-малък от този на 

мъжете. Европейската икономика се нуждае от това повече предприемачи да направят решителната 

крачка. Следователно изпълнението на пилотния проект „Инструмент за МСП за подобряване на 

участието на жените“ ще увеличи успеха на жените предприемачи в доминиран от мъжете сектор с 

помощта на услуги за специфично обучение за справяне с най-големите препятствия, пред които са 

изправени жените предприемачи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4570 
=== BUDG/4570 === 

Внесено от Marian Harkin, Anneli Jäätteenmäki, Renate Weber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Намаляване на младежката безработица и създаване на кооперации като 

мярка за увеличаване на възможностите за работа в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Две групи в ЕС, които понастоящем са засегнати от безработицата, имат огромен потенциал 
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— младите хора и хората с висше образование. Тези групи биха могли да създадат работни 

места в ЕС, като работят в кооперациите, на които са и собственици, но за тази цел се 

нуждаят от насоки и подкрепа под формата на обучение на пазара на труда.  

Работническите кооперации действат като икономически осъществим начин за започване на 

предприемаческа дейност и поради своята колективна принадлежност, както и споделени 

възможности и задължения, те представляват нискорисков начин за участниците 

едновременно да работят и да притежават част от дружеството. Участниците създават 

нови работнически кооперации, съчетаващи специални умения и познания на отделните лица в 

техен общ интерес и тяхна обща полза. Има добра възможност тези кооперации да 

предложат устойчиви работни места за своите собственици/работници и служители, тъй 

като тези предприятия имат конкурентно предимство в сравнение с повечето други видове 

дружества поради ниските си общи разходи. Планирано е пилотният проект да започне да се 

прилага в три различни държави от ЕС с най-голям опит в тази област. 

Основната цел е допринасяне за намаляване на младежката безработица, чрез установяване на 

най-добри практики в областта за цяла Европа. Схемата на пилотния проект ще бъде, както 

следва:  

 1. Предварителни действия и създаване на програмата в три различни държави (1-ва година); 

 2. Разработване и провеждане на курсовете за обучение (1-ва и 2-ра година); 

 3. Последващи действия и създаване на кооперации с целеви групи (2-ра година); 

 4. Оценка от експерти на правните пречки пред стопанската дейност (3-та година, в случай 

на евентуално продължаване на пилотния проект под формата на подготвително действие); 

 5. Оценка на резултатите (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния 

проект под формата на подготвително действие); и 

 6. Доклад за резултатите, включително предлагане на евентуални последващи оперативни 

дейности (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния проект под 

формата на подготвително действие). 

Цялостното финансиране на пилотния проект би могло да бъде планирано, както следва: 

— 600 000 EUR за 2016 г.; 

— 800 000 EUR за 2017 г.; 

— 500 000 EUR за 2018 г. (в случай на евентуално продължаване на пилотния проект под 

формата на подготвително действие). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект подкрепя категорично един от ключовите приоритети на ЕС, а именно 

повишаване на младежката заетост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 397 
=== ECON/6313 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Насърчаване и предоставяне на стимули за сдруженията на микро-, малки 

и средни предприятия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Икономическата и социалната криза доведе до затварянето на хиляди микро-, малки и средни 

предприятия (МСП) в целия ЕС. Целта на този проект е да се насърчат сдруженията на 

такива предприятия, за да се подпомогне тяхното укрепване, да се засили пазарната им 

позиция и да се създадат работни места. 

При насърчаването и предоставянето на стимули за сдруженията на МСП пилотният проект 

също така ще вземе предвид необходимостта от защита на техните икономически и социални 

интереси, за да се противодейства на нарастващата поява на монополи в рамките на ЕС и да 

се даде възможност на МСП да издържат на антиконкурентното поведение и ограниченията, 

които срещат на единния пазар. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предвид липсата на каквото и да било упоменаване в програмата COSME или програмата „Еразъм за 

млади предприемачи“ на значението на сдруженията на МСП, както и на стимули за тях, този 

пилотен проект е важна отправна точка за усилията за защита, растеж и репозициониране на МСП на 

пазара, така че те да могат да оцелеят. При насърчаването и предоставянето на стимули за 

сдруженията на МСП пилотният проект също така ще вземе предвид необходимостта от защита на 

техните икономически и социални интереси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1040 
=== GUE//7265 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — мерки за насърчаване на сътрудничеството и партньорствата между 

микро-, малки и средни предприятия 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Икономическата и социалната криза доведе до затварянето на хиляди микро-, малки и средни 

предприятия (МСП) в целия ЕС.  

Целта на този проект е да се насърчат партньорствата между такива предприятия, за да се 

подпомогне тяхното укрепване, да се засили пазарната им позиция и да се създадат работни 

места.  

При насърчаването и предоставянето на стимули за партньорствата между МСП пилотният 

проект също така ще вземе предвид необходимостта от защита на техните икономически и 

социални интереси, за да се противодейства на нарастващата поява на монополи в рамките на 

ЕС и да се даде възможност на МСП да издържат на антиконкурентното поведение и 

ограниченията, които срещат на единния пазар. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Предвид липсата на каквото и да било упоменаване в програмата COSME или програмата „Еразъм за 

млади предприемачи“ на значението на партньорствата между МСП, както и на стимули за тях, този 

пилотен проект е важна отправна точка за усилията за защита, растеж и репозициониране на МСП на 

пазара, така че те да могат да оцелеят. Чрез насърчаването и предоставянето на стимули за 

партньорствата между МСП пилотният проект също така ще вземе предвид необходимостта от 

защита на техните икономически и социални интереси. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1138 
=== S&D//7041 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 02 77 22       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
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Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Youth on the SPOT — специално партньорство в областта на туризма 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В наши дни Европейският съюз е подложен на изпитание в резултат на различни структурни 

промени, засягащи цялата икономика. Следователно туризмът не може да ги избегне. 

Един от най-належащите проблеми, пред които е изправена Европа, е липсата на работни 

места и възможности за младите хора. През ноември 2014 г. повече от 5 милиона младежи в 

Европа са били безработни. Това означава, че един на всеки четирима души под 25-годишна 

възраст търси работа.  

Туристическият сектор отдавна е известен с това, че наема млади хора на работа. 

Статистическите данни показват, че само в Европейския съюз туризмът осигурява над 20 

милиона работни места чрез повече от два милиона дружества. Освен това, предвид неговото 

влияние върху икономиката, туризмът оказва също така голямо въздействие върху растежа и 

заетостта. Това са точно областите в ЕС, които се нуждаят от значително укрепване след 

икономическата криза.  

Институциите на ЕС и правителствата на държавите членки могат да улеснят и 

подпомогнат създаването на работни места, както видяхме с разгръщането на инициативата 

за гаранция за младежта. Въпреки това само частни дружества и субекти могат да създадат 

работни места или възможности за обучение. Туристическата индустрия, с множество 

участници от частния сектор (хотели, кафенета, ресторанти и др.), може да допринесе по 

уникален начин за решаването на кризата с работните места в Европа и за нейното 

възстановяване.  

Например, интересен парадокс е, че държавите с най-високи равнища на младежка 

безработица — Гърция, Испания, Италия и Португалия — са сред най-популярните 

туристически дестинации в Европа. По този начин туристическата индустрия е в много добра 

позиция да оказва активен принос към усилията на институциите за борба с младежката 

безработица.  

Туристическата индустрия трябва също така да вземе участие и да поеме отговорност при 

справянето със социалните проблеми, в този случай с младежката безработица, като подкрепя 

усилията на публичния сектор за създаване на възможности за младите хора. С оглед 

постигането на тази цел следва да се установи специално партньорство в областта на 

туризма (СПОТ) между вземащите решения на европейско равнище и представители на 

туристическия сектор.  

В рамките на СПОТ следва да се разработи ново публично-частно партньорство, което би 

могло да улесни внедряването на качествени работни места, позиции за чиракуване и стажове 

в туристическата индустрия в ЕС, като се обръща специално внимание на малките и средните 

предприятия. 

То би могло да обединява всички видове дружества, тяхната верига на доставки, синдикатите, 

образователните институции, европейските/националните/регионалните туристически 

асоциации, органи и агенции, бизнес организациите и младежките асоциации. 

Тази инициатива би могла да повиши осведомеността за значението на туристическия сектор 

за икономиката на ЕС. Тя може също така да стимулира отговорните за вземане на решения в 

ЕС да признаят неговия потенциал и да разработят специфична промишлена политика в 

бъдеще, която подкрепя по-нататъшното развитие и растеж на сектора. 

Освен това този вид партньорство ще вземе предвид динамиката на европейската младеж, 

така че младите хора да не са оставени без надежда или възможност и да могат да 
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гледат с увереност към по-добро бъдеще, като имат шанс да навлязат на пазара на труда. 

Накрая, но не на последно място, важно е да се подчертае, че това е и в интерес на 

туристическия сектор. Ако Европа иска да запази позицията си на водещата световна 

туристическа дестинация, е необходимо секторът да подготви следващото поколение: да 

изгради висококачествено, устойчиво предлагане на работна ръка с развити умения в ИКТ и 

опит като домакин на туристи с различни очаквания и приоритети, по-специално, от трети 

държави. Това ще даде възможност за повече растеж и ще поддържа сектора привлекателен.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотният проект има следните основни цели:  

Изследвания относно значението на туристическия сектор за европейската икономика и заетост — 

необходимост от признаването му и повишаване на обществената осведоменост 

Насърчаване, укрепване и развиване на пригодността за заетост на младите хора чрез: 

Поемане на обещание за създаване на позиции за млади хора в туристическата индустрия 

Оказване на помощ за придобиване на знания, умения и компетентности  

Разгръщане на възможности за професионално развитие и улесняване на прехода между училище и 

заетост: организиране на консултации за професионалното развитие, семинари във връзка с 

автобиографиите, обучение за интервюта за работа с образователни институции и младежки 

организации. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4100 
=== BUDG/4100 === 

Внесено от Marietje Schaake 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 22 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 22       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Резерви           

Общо       2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Засилване на участието на заинтересованите страни и достъп до 

информацията за търговски преговори 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този пилотен проект следва да засили и подобри усилията на Европейската комисия за 

включване на заинтересованите страни и за осигуряване на достъп до информацията за 
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търговски преговори. Това поражда най-сериозна загриженост по отношение на преговорите по 

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ). Проектът следва да 

бъде насочен към ангажиране на широката общественост и всички заинтересовани страни, 

както и към осигуряване на възможно най-голяма прозрачност по отношение на дейността на 

ГД „Търговия“, по-специално във връзка с ТПТИ. Това включва осигуряването на писмени 

преводи, организирането на мероприятия за поемане на ангажимент и провеждане на диалог, 

като например прояви за пресата или за заинтересованите страни, публикуване на 

информация, провеждане на консултации и последващи публикации. 

ГД „Търговия“ следва също така да може да включи по-активно заинтересованите страни 

извън Брюксел, в държавите членки. Необходимо е да се осигури по-ефективен достъп до 

информацията, като тя бъде сведена до вниманието на заинтересованите страни, 

включително европейските граждани. Има много информация, но невинаги е лесно тя да бъде 

намерена или да бъде получен достъп до нея. 

Този проект следва да обхваща онлайн и офлайн инициативи. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

От решаващо значение е да се засилят и подобрят усилията на Европейската комисия за включване 

на заинтересованите страни и за осигуряване на достъп до информацията за търговски преговори.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1140 
=== S&D//7043 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 02 02 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 02 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Марката „Дестинация Европа“ — популяризиране на Европа в 

туристическия сектор 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Европа е туристическа дестинация номер едно в света, с пазарен дял от 52%. Освен това 

туризмът представлява сериозна социално-икономическа дейност в Европейския съюз, с 

широко въздействие върху икономическия растеж, заетостта и социалното развитие, и той 

може да бъде мощен инструмент за борба с икономическия спад и безработицата.  
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Въпреки това туристическият сектор е изправен пред редица предизвикателства, които могат 

да се преодолеят чрез действия, осъществявани както от туристическите дружества, така и 

от заинтересованите страни от публичния сектор. Едно от тези предизвикателства е 

увеличаващата се конкуренция от страна на бързо развиващи се дестинации.  

Ето защо е необходимо Европа да се рекламира като единна туристическа дестинация и да се 

укрепи конкурентният ѝ образ на пазарите на пътувания на дълги разстояния. Поради това 

изглежда необходимо да се създаде приобщаващ всеобхватен подход, като се установи марка с 

ясен имидж. 

Това предложение ще има за цел развиването на стратегически координирана поредица от 

действия, насочени към създаване на дългосрочна стратегия за популяризиране на „Дестинация 

Европа“. Дестинациите в ЕС трябва да имат специален подход за всеки пазар, за да се постави 

европейската марка върху глобални пакети, при използване на новите средства за комуникация. 

С цел да се увеличи броят на туристите в ЕС и така да се запази позицията на Европа като 

туристическа дестинация № 1 в света, Европейската комисия следва да насърчава 

инвестициите в туристическата инфраструктура и регионалното развитие и да увеличи 

усилията за извеждане на пазара на марката „Дестинация Европа“ в сътрудничество с 

държавите членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Въвеждане на имидж на марката и гарантиране на видимостта на Европа 

Укрепване на партньорствата 

Събиране на информация и знания от сектора 

Силни страни — кои продукти наистина водят до резервации за Европа и какви интересни тенденции 

започват да се появяват? 

Слаби страни — кои фактори ограничават резервациите за ваканции в Европа?  

Възможности — укрепване или разширяване на продуктовото предлагане в Европа 

Заплахи — анализ на конкурентите  

Решаващи фактори за успех — какво е необходимо, за де се постигнат добри резултати? 

Разработване на маркетингови инструменти и стратегии, основани на сътрудничество 

Участие в панаири, посветени на туризма, национални и международни събития 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4061 
=== BUDG/4061 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки услуги 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Резерви           

Общо 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... вътрешния пазар и неговото 

функциониране и развитие: 

Текстът се изменя, както следва: 

– мерки с цел повишаване ефективността на функциониране на вътрешния пазар и осигуряване на 

достъп на гражданите и предприятията до пълната гама права и възможности, възникващи с 

отварянето и задълбочаването на вътрешния пазар без граници и за упражняването на тези права 

и използването на тези възможности в пълна степен; също така чрез мерки за наблюдение и 

оценка на практическото упражняване на права и използване на възможности от гражданите и 

предприятията с оглед откриването и отстраняването на всякакви пречки, които биха попречили 

на пълноценното упражняване на тези права, 

– сближаване на стандартите и въвеждане на информационна система за технически стандарти и 

предписания; разглеждане на правилата, нотифицирани от държавите — членки на ЕС и на 

ЕАСТ, и от Турция, и превод на проектите на технически предписания, 

– финансиране на административната и техническата координация и на сътрудничеството между 

нотифицираните органи, безвъзмездни средства в подкрепа на Европейската организация за 

техническо одобрение (EOTО) и на проекти от интерес за Съюза, предприети от външни субекти, 

– прилагане на законодателството на Съюза в областта на медицинските изделия, козметичните, 

хранителните и текстилните продукти, химикалите, класифицирането и етикетирането на 

вещества и препарати, автомобилите и безопасността, играчките, законовата метрология, 

предварителното опаковане, както и качеството на околната среда, аерозолните опаковки, 

мерките за информиране и публичност за постигане на по-добра осведоменост на обществеността 

за законодателството на Съюза, 

– цялостен преглед на регламенти с оглед на нужните промени и общ анализ на ефективността на 

мерките, предприети за стабилното функциониране на вътрешния пазар и с оглед оценката на 

общото въздействие на вътрешния пазар върху предприятията и икономиката, включително 

закупуване на данни и достъп на отдели на Комисията до външни бази от данни, както и целеви 

дейности за подобряване разбирането на това как функционира вътрешният пазар и за 

възнаграждаване на активното участие в насърчаването на функционирането на вътрешния пазар, 

– по-голямо отраслово сближаване в областта на прилагането на директивите, свързани с „новия 

подход“, особено в областта на разширяването на „новия подход“ към други отрасли, 

– осъществяване на стратегическата програма за вътрешния пазар и наблюдението на пазара, както 

и мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 във връзка както с инфраструктурите, така 

и с програмите по надзор на пазара; мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 по 

отношение на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за 

продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, 

– развитието на единно пространство за сигурност и отбрана, с мерки за прилагането на Директива 
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2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, в 

рамките на Съюза и действия, допринасяща за координация на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки за тези продукти на равнището на Съюза; бюджетните кредити могат да 

покриват и проектирането на проучвания и мерки за привличане на общественото внимание във 

връзка с прилагането на приетото законодателство, 

– участие в преговорите за споразумения за взаимно признаване, както и подкрепа в рамките на 

европейските споразумения на асоциираните страни за приемане на достиженията на правото на 

Съюза, 

– мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, в частност тези, произтичащи от 

съобщението за прегледа на REACH (COM(2013) 49 final). 

– действия, свързани с прилагането на Директива 2014/60/ЕС относно връщането на паметници на 

културата, 

– прилагане и мониторинг на разпоредбите, регулиращи обществените поръчки, с оглед 

осигуряване на тяхното оптимално функциониране и гаранция, че търговете са наистина 

отворени, включително повишаване на информираността и обучение на различните 

заинтересовани страни по тези поръчки; въвеждане и използване на нови технологии в 

различните аспекти на провеждането на обществени поръчки; непрекъснато адаптиране на 

законодателната и нормативната рамка в светлината на развитията, произтичащи от обществените 

поръчки, в частност глобализацията на пазарите и съществуващи или бъдещи международни 

споразумения, 

– активизиране на административното сътрудничество чрез, inter alia, Информационната система 

на вътрешния пазар (IMI), задълбочаване на знанията по законодателството на вътрешния пазар в 

държавите-членки и неговото последователно прилагане от тях, и подкрепа на 

административното сътрудничество между органите, отговорни за прилагане на 

законодателството, свързано с вътрешния пазар, с цел постигане стратегическите цели от 

Лисабон, залегнали в годишната политическа стратегия, 

– част от този бюджетен кредит ще бъде използвана за постигане на подобно равнище на 

изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС от националните органи с цел борба с 

нарушаването на конкуренцията и даване на принос за по-равнопоставени условия на 

конкуренция, 

– мерки за гарантиране на завършването и управлението на вътрешния пазар, особено в областта на 

свободното движение на услуги, признаването на професионалните квалификации и 

интелектуалната и индустриалната собственост: разработването на предложения за въвеждане на 

патент на Съюза, 

– анализ на ефекта от премахването на пречките пред вътрешния пазар на услуги и от прилаганите 

мерки като част от последващите действия след постепенната либерализация на пощенските 

услуги, координация на политиките на Съюза относно тези услуги с оглед на международните 

системи, и по-специално по отношение на участниците във Всемирния пощенски съюз (ВПС); 

сътрудничество с държавите от Централна и Източна Европа; практически последствия от 

прилагането на разпоредбите на Генералното споразумение за търговията с услуги (ГАТС) в 

пощенския сектор и застъпване с регламентите на ВПС. 

Обосновка: 

Необходимо е цялостно изпълнение и прилагане на законодателството на ЕС. Нарушаването на 

конкуренцията възниква, ако законодателството на ЕС не се изпълнява и прилага правилно. 

Европейската комисия носи отговорност относно наблюдението на правилното изпълнение и 

прилагане на законодателството на ЕС от държавите членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 4064 
=== BUDG/4064 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки услуги 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Резерви           

Общо 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000   22 193 000 17 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... вътрешния пазар и неговото 

функциониране и развитие: 

Текстът се изменя, както следва: 

– мерки с цел повишаване ефективността на функциониране на вътрешния пазар и осигуряване на 

достъп на гражданите и предприятията до пълната гама права и възможности, възникващи с 

отварянето и задълбочаването на вътрешния пазар без граници и за упражняването на тези права 

и използването на тези възможности в пълна степен; също така чрез мерки за наблюдение и 

оценка на практическото упражняване на права и използване на възможности от гражданите и 

предприятията с оглед откриването и отстраняването на всякакви пречки, които биха попречили 

на пълноценното упражняване на тези права, 

– сближаване на стандартите и въвеждане на информационна система за технически стандарти и 

предписания; разглеждане на правилата, нотифицирани от държавите — членки на ЕС и на 

ЕАСТ, и от Турция, и превод на проектите на технически предписания, 

– финансиране на административната и техническата координация и на сътрудничеството между 

нотифицираните органи, безвъзмездни средства в подкрепа на Европейската организация за 

техническо одобрение (EOTО) и на проекти от интерес за Съюза, предприети от външни субекти, 

– прилагане на законодателството на Съюза в областта на медицинските изделия, козметичните, 

хранителните и текстилните продукти, химикалите, класифицирането и етикетирането на 

вещества и препарати, автомобилите и безопасността, играчките, законовата метрология, 

предварителното опаковане, както и качеството на околната среда, аерозолните опаковки, 

мерките за информиране и публичност за постигане на по-добра осведоменост на обществеността 

за законодателството на Съюза, 

– цялостен преглед на регламенти с оглед на нужните промени и общ анализ на ефективността на 

мерките, предприети за стабилното функциониране на вътрешния пазар и с оглед оценката на 

общото въздействие на вътрешния пазар върху предприятията и икономиката, включително 

закупуване на данни и достъп на отдели на Комисията до външни бази от данни, както и целеви 

дейности за подобряване разбирането на това как функционира вътрешният пазар и за 

възнаграждаване на активното участие в насърчаването на функционирането на вътрешния пазар, 

– опростяване на законодателството на ЕС и намаляване на административната тежест и 

на разходите за привеждане в съответствие. Общият размер на нетните разходи за 

предприятията следва да бъде намален чрез намаляване на общата регулаторна тежест. 

Тежестите от нови законодателни предложения ще бъдат компенсирани чрез подобни по 

размер намаления, така че годишният баланс на общия размер на нетните 
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разходи на предприятията да бъде близък или под нулата, 

– оптимални оценки на въздействието чрез предоставянето на независимост на Комитета 

за регулаторен контрол от Европейската комисия. Включването на независими експерти 

във въпросния комитет ще бъде първа стъпка в този процес, 

– намаляване на административната тежест, което не следва да се ограничава до новото 

законодателство, но също така следва да предполага прегледа на действащото 

законодателство на ЕС, 

– преминаване към принципа на общи дати за влизане в сила, което ще направи 

законодателството на ЕС по-лесно за прилагане, тъй като то би влизало в сила на 

ограничен брой конкретни дати всяка година,  

– по-голямо отраслово сближаване в областта на прилагането на директивите, свързани с „новия 

подход“, особено в областта на разширяването на „новия подход“ към други отрасли, 

– осъществяване на стратегическата програма за вътрешния пазар и наблюдението на пазара, както 

и мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 765/2008 във връзка както с инфраструктурите, така 

и с програмите по надзор на пазара; мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 764/2008 по 

отношение на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за 

продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, 

– развитието на единно пространство за сигурност и отбрана, с мерки за прилагането на Директива 

2009/43/ЕО за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, в 

рамките на Съюза и действия, допринасяща за координация на процедурите за възлагане на 

обществени поръчки за тези продукти на равнището на Съюза; бюджетните кредити могат да 

покриват и проектирането на проучвания и мерки за привличане на общественото внимание във 

връзка с прилагането на приетото законодателство, 

– участие в преговорите за споразумения за взаимно признаване, както и подкрепа в рамките на 

европейските споразумения на асоциираните страни за приемане на достиженията на правото на 

Съюза, 

– мерки за прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006, в частност тези, произтичащи от 

съобщението за прегледа на REACH (COM(2013) 49 final). 

– действия, свързани с прилагането на Директива 2014/60/ЕС относно връщането на паметници на 

културата, 

– прилагане и мониторинг на разпоредбите, регулиращи обществените поръчки, с оглед 

осигуряване на тяхното оптимално функциониране и гаранция, че търговете са наистина 

отворени, включително повишаване на информираността и обучение на различните 

заинтересовани страни по тези поръчки; въвеждане и използване на нови технологии в 

различните аспекти на провеждането на обществени поръчки; непрекъснато адаптиране на 

законодателната и нормативната рамка в светлината на развитията, произтичащи от обществените 

поръчки, в частност глобализацията на пазарите и съществуващи или бъдещи международни 

споразумения, 

– активизиране на административното сътрудничество чрез, inter alia, Информационната система 

на вътрешния пазар (IMI), задълбочаване на знанията по законодателството на вътрешния пазар в 

държавите-членки и неговото последователно прилагане от тях, и подкрепа на 

административното сътрудничество между органите, отговорни за прилагане на 

законодателството, свързано с вътрешния пазар, с цел постигане стратегическите цели от 

Лисабон, залегнали в годишната политическа стратегия, 

– мерки за гарантиране на завършването и управлението на вътрешния пазар, особено в областта на 

свободното движение на услуги, признаването на професионалните квалификации и 

интелектуалната и индустриалната собственост: разработването на предложения за въвеждане на 
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патент на Съюза, 

– анализ на ефекта от премахването на пречките пред вътрешния пазар на услуги и от прилаганите 

мерки като част от последващите действия след постепенната либерализация на пощенските 

услуги, координация на политиките на Съюза относно тези услуги с оглед на международните 

системи, и по-специално по отношение на участниците във Всемирния пощенски съюз (ВПС); 

сътрудничество с държавите от Централна и Източна Европа; практически последствия от 

прилагането на разпоредбите на Генералното споразумение за търговията с услуги (ГАТС) в 

пощенския сектор и застъпване с регламентите на ВПС. 

Обосновка: 

Необходимо е ефективно намаляване на административните разходи и на разходите за привеждане в 

съответствие в резултат от законодателството на ЕС. Европейската комисия може да използва 

препоръките, които бяха представени от групата на високо равнище на д-р Щойбер и независимите 

органи в няколко държави членки под наименованието RegWatchEurope. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 443 
=== IMCO/6577 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 01 — Функциониране и развитие на вътрешния пазар за стоки услуги 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 01 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Резерви           

Общо 21 885 000 16 742 549 22 693 000 18 500 000 22 193 000 17 000 000 500 000 1 500 000 22 693 000 18 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 97 
=== FEMM/6002 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 01 — Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и 

ETSI 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Резерви           

Общо 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000   17 970 000 16 300 000 

Забележки: 

След параграф: 
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В съответствие с общата цел за запазване на доброто .......... този бюджетен кредит е предназначен за 

покриване на: 

Текстът се изменя, както следва: 

– финансови задължения, произтичащи от договори за разработване на стандарти, които да бъдат 

сключени с европейските организации по стандартизация (като ETSI, CEN и Cenelec), 

– проверка и сертифициране за съответствие на стандартите и проекти за демонстрация, 

– договорни разходи за изпълнението на горепосочената програма и проекти. Въпросните договори 

покриват следното: изследвания, асоцииране, оценка, технически дейности, координиране, 

стипендии, безвъзмездни средства, обучение и мобилност на научния персонал, участие в 

международни споразумения и участие в разходите за оборудване, 

– подобряване на работата на органите по стандартизация, 

– насърчаване и проверка на качеството на стандартизация, 

– подкрепа за транспонирането на европейските стандарти в национални, по-специално чрез 

превеждането им, 

– мерки, свързани с информация, насърчаване и повишаване на видимостта на стандартизацията, 

както и подпомагане на европейските интереси в международната стандартизация, 

– секретарски услуги за техническите комитети, 

– технически проекти в областта на тестовете за съответствие на стандартите, 

– преглед на съответствието на проектостандартите със съответните мандати, 

– програми за сътрудничество и помощ за трети държави, 

– извършване на необходимата работа за еднакво прилагане на международните стандарти по 

информационни технологии навсякъде в Съюза, 

– посочване на методи за сертифициране и определяне на технически методи за сертифициране, 

– насърчаване на употребата на тези стандарти при възлагане на обществени поръчки, 

– координиране на различни дейности за изготвяне на стандартите и за подпомагане на 

въвеждането им (наръчници, демонстрации и т.н.). При изготвянето на стандартите следва да 

се вземат предвид евентуалните специфики, свързани с пола. 

Финансирането от страна на Съюза трябва да се използва за управление и осъществяване на 

дейностите по стандартизация при допитване до другите основни участници: индустрията, 

представители на отрасъла, работниците, потребителите, по целесъобразност, включително 

женски организации, малките и средните предприятия, националните и европейските органи по 

стандартизация, агенциите за обществени поръчки в държавите членки, всички потребители и 

създатели на политики в индустрията на национално равнище и на равнището на Съюза. 

Обосновка: 

При изготвянето на стандарти следва да взема предвид анализа на възможни специфични за пола 

различия с цел да се вземат предвид потребностите на различни групи от населението. За тази цел, по 

целесъобразност, следва да се проведат консултации и с женски организации, като част от 

потребителите със специфични потребности. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 444 
=== IMCO/6578 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 01 — Подкрепа за дейности по стандартизация, извършвани от CEN, Cenelec и 

ETSI 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 02 01 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Резерви           

Общо 17 843 714 16 100 331 17 970 000 18 100 000 17 970 000 16 300 000  1 800 000 17 970 000 18 100 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4139 
=== BUDG/4139 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 02 — Подпомагане на организациите на малките и средните предприятия (МСП) и 

заинтересованите страни от гражданското общество при мероприятията във връзка със 

стандартизацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Резерви           

Общо 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 500 000 500 000 4 343 000 2 800 000 

Обосновка: 

Необходимо е да се ускори процесът на стандартизация на дейностите на МСП, за да се намалят 

отпадъците, да се подобри качеството и да се повиши производителността. Подобряването на 

разпространението на тези стандарти може също така да повиши степента на зрелост на МСП, което 

ще доведе и до увеличаване на рентабилността. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4397 
=== BUDG/4397 === 

Внесено от João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 02 — Подпомагане на организациите на малките и средните предприятия (МСП) и 

заинтересованите страни от гражданското общество при мероприятията във връзка със 

стандартизацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за функционирането и дейността на 

европейските неправителствени организации и организации с нестопанска цел, представляващи 

интересите на МСП и потребителите, обществените интереси и интересите във връзка с опазването 

на околната среда, в рамките на дейностите по стандартизацията. Предвид сегашната икономическа 

ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е въпрос на живот и смърт за сектора, 

който е от ключово значение за икономиките на държавите членки. Поради това е важно да бъдат 

създавани и/или укрепвани механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1041 
=== GUE//7266 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 02 — Подпомагане на организациите на малките и средните предприятия (МСП) и 

заинтересованите страни от гражданското общество при мероприятията във връзка със 

стандартизацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Резерви           

Общо 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000 960 750 575 000 4 803 750 2 875 000 

Обосновка: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрие разходите за функционирането и дейността на 

неправителствените организации и организациите с нестопанска цел от ЕС, представляващи 

интересите на МСП и потребителите, обществените интереси и интересите във връзка с опазването 

на околната среда, в рамките на дейностите по стандартизацията. Предвид сегашната икономическа 

ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е въпрос на живот и смърт за сектора, 

който е от ключово значение за икономиките на държавите членки. Поради това е важно да бъдат 

създавани и/или укрепвани механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 445 
=== IMCO/6579 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 03 02 02 — Подпомагане на организациите на малките и средните предприятия (МСП) и 

заинтересованите страни от гражданското общество при мероприятията във връзка със 

стандартизацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 02 02 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Резерви           

Общо 3 816 286 2 175 774 3 843 000 3 700 000 3 843 000 2 300 000  1 400 000 3 843 000 3 700 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4073 
=== BUDG/4073 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 03 — Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на 

химикалите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Резерви           

Общо 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 630 
=== EFDD/7860 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 03 — Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на 

химикалите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Резерви           

Общо 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 -18 904 700 -18 904 700 50 000 000 50 000 000 

Обосновка: 

Такова огромно увеличение в сравнение с бюджета за 2015 г. не , приемливо. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 410 
=== ENVI/6113 === 

Внесено от Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 02 03 03 — Европейска агенция по химикалите — законодателство по отношение на 

химикалите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 03 03 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Резерви           

Общо 7 800 000 7 800 000 72 805 000 72 805 000 68 904 700 68 904 700 3 900 300 3 900 300 72 805 000 72 805 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 446 
=== IMCO/6580 === 

Внесено от Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 03 04 — Механизми за управление на вътрешния пазар 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 03 04 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Резерви           

Общо 4 000 000 3 394 146 3 650 000 3 500 000 3 650 000 3 250 000  250 000 3 650 000 3 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 98 
=== FEMM/6003 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Глава 02 04 — „Хоризонт 2020“ — научни изследвания, свързани с предприятията 

Забележките се изменят, както следва: 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит ще бъде използван за Хоризонт .......... програма за конкурентоспособност и 

иновации (ПКИ). 

Текстът се изменя, както следва: 

„Хоризонт 2020“ ще има ключова роля при изпълнението на водещата инициатива на „Европа 2020“ 

— „Съюз за иновации“, както и на други водещи инициативи, като „Европа за ефективно използване 

на ресурсите“, „Индустриална политика за ерата на глобализацията“ и „Програма в областта на 

цифровите технологии за Европа“, а също така и при развитието и дейността на Европейското 

научноизследователско пространство (ЕНП). „Хоризонт 2020“ допринасяЧрез привличането на 
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достатъчно допълнителни средства за финансиране на научноизследователската, развойната и 

иновационната дейност „Хоризонт 2020“ ще спомогне за изграждането в целия Съюз на икономика, 

основана на знания и иновации, чрез привличане на достатъчно допълнителни средства за 

финансиране на научноизследователската, развойната и иновационната дейност. Тя ще се 

осъществява, за да се постигнат общитезнанието и иновациите в ЕС. Програмата ще се изпълнява 

така, че да бъдат постигнати залегналите в член 179 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз общи цели, установени в член 179 от Договора за функционирането на Европейския съюз, 

за да се допринесе за създаванесъздаването на общество на знанието въз основа на 

европейскотоЕвропейското научноизследователско пространство, т.е. като се подкрепякато се 

подкрепи международното сътрудничество на всички равнища в целия Съюз, като динамизмът, 

оригиналността и високите научни постижения на европейските научни изследвания се довеждат 

доатакуват границите на знанието, като се развиватпознанието, като се засилят, от една страна, 

човешките ресурси в областта на научните изследвания и технологиите в Европа в качествено и 

количествено отношение иизражение, а от друга — капацитетът за научни изследвания и иновации 

в цяла Европа и се осигуряваосигури оптималната им употреба. Ще се обръща особено внимание на 

участието на жените предприемачи и научни работници с цел да се засили тяхното участие в 

икономиката, основана на знания и иновации. 

Обосновка: 

Според статистическите данни процентът на жените научни работници е най-нисък в сектора 

„Стопански предприятия“, в който едва 19% от всички научни работници са жени. Делът на жените 

научни работници е също нисък като цяло в областта на технологиите и инженерството. В същото 

време делът на жените предприемачи в технологичния и инженерен сектор е значително по-нисъл от 

този на мъжете предприемачи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 836 
=== ALDE/8032 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди 

преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за обезпечаване на операциите на 

гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4154 
=== BUDG/4154 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 



 

 79 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 21 970 606  180 417 258 147 533 544 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4545 
=== BUDG/4545 === 

Внесено от Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 927 
=== EPP//7500 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Обосновка: 

Годишният профил за 2016 г. на бюджетните редове за програмата „Хоризонт 2020“, които се 

използват за обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ, следва да бъде възстановен. 

Тези изменения отразяват ангажимента на Парламента за максимално намаляване на въздействието 

от преразпределението на средства за ЕФСИ върху програмата „Хоризонт 2020“ и механизма за 

свързване на Европа, за да могат тези програми да постигнат напълно своите цели и да използват 

съответните си финансови пакети, договорени преди две години. Всички налични средства, 

предвидени по Регламента за МФР, следва да бъдат мобилизирани, включително ползване на 

Инструмента за гъвкавост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 129 
=== ITRE/5200 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1173 
=== S&D//7080 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 01 — Водещи позиции в космическите изследвания 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 01 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Резерви           

Общо 165 847 152 113 594 175 158 446 652 147 533 544 158 446 652 147 533 544 29 900 000  188 346 652 147 533 544 

Обосновка: 
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Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). Той ще се финансира чрез използването на всички налични финансови средства 

съгласно Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 (Регламент за МФР). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 99 
=== FEMM/6004 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 02 — Подобряване на достъпа до рисково финансиране на инвестициите в научни 

изследвания и иновации 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 02 p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Резерви           

Общо p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.   p.m. p.m. 

Забележки: 

Преди параграф: 

Записаният в позиция 6 3 4 1 от приходната част на .......... 21, параграф 3, буква и) от Финансовия 

регламент. 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта на този бюджетен кредит е да спомогне за преодоляването на трудностите при пазарния 

достъп до рисково финансиране на инвестициите в научни изследвания и иновации. По-конкретно 

механизмът за дялово участие е предназначен за инвестиции във фондове за рисков капитал, които 

инвестират на ранен етап на стопанска дейност. Той ще позволи дялово участие във фондове за 

първоначален капитал, включително трансгранични, в дружества за съвместни инвестиции от т.нар. 

„бизнес ангели“, във фондове за рисков капитал, които инвестират на ранен етап на стопанска 

дейност и във фондове за рисков капитал, които инвестират на ранен етап на стопанска 

дейност.др. Механизмът за дялово участие, койтоучастие ще бъде подвластен на 

търсенето,търсенето; подходът ще използва подход набъде съставяне на портфолио, при което 

фондовете за рисков капитал и другидругите подобни посредници избират дружествата, в които да 

инвестират. Специално внимание следва да се отделя на насърчаването на жените 

предприемачи да участват в схемите. 

Обосновка: 

Едно от най-големите препятствия за жените предприемачи е все още достъпът до финансиране, и 

особено на финансиране на рисков капитал, като се има предвид, че секторът на рисковия капитал се 

доминира от мъже. Ето защо е важно да се гарантира, че жените също ще имат достъп до наличното 

финансиране с цел да се подпомогне предприемачеството сред тях, тъй като процентът на жени 

предприемачи в ЕС е все още значително по-нисък от този на мъжете предприемачи, като това е още 

по-силно изразено в тхеническия и инженерния сектор. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 837 
=== ALDE/8033 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди 

преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за обезпечаване на операциите на 

гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4155 
=== BUDG/4155 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 510 983  36 154 845 18 500 000 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 

проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4395 
=== BUDG/4395 === 

Внесено от João Ferreira, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Matt 

Carthy, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Обосновка: 

Предвид сегашната икономическа ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е 

въпрос на живот и смърт за сектора, който е от ключово значение за икономиките на държавите 

членки. Поради това е важно да бъдат създавани и/или укрепвани механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4543 
=== BUDG/4543 === 

Внесено от Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 928 
=== EPP//7501 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Обосновка: 
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Годишният профил за 2016 г. на бюджетните редове за програмата „Хоризонт 2020“, които се 

използват за обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ, следва да бъде възстановен. 

Тези изменения отразяват ангажимента на Парламента за максимално намаляване на въздействието 

от преразпределението на средства за ЕФСИ върху програмата „Хоризонт 2020“ и механизма за 

свързване на Европа, за да могат тези програми да постигнат напълно своите цели и да използват 

съответните си финансови пакети, договорени преди две години. Всички налични средства, 

предвидени по Регламента за МФР, следва да бъдат мобилизирани, включително ползване на 

Инструмента за гъвкавост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 100 
=== FEMM/6005 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000   35 643 862 18 500 000 

Забележки: 

След параграф: 

Целта на този бюджетен кредит е: 

Текстът се изменя, както следва: 

– да финансира засилените услуги във връзка с „Хоризонт 2020“ на създадената по програмата 

Cosme Европейска мрежа на предприятията. Помощта може да обхваща спектъра от подобряване 

на информационните и консултантските услуги чрез мероприятия по търсене на партньори за 

МСП, които желаят да разработят трансгранични проекти в областта на иновациите, до 

предоставяне на услуги в подкрепа на иновациите, 

– да подкрепи изпълнението на специфичните мерки за МСП по „Хоризонт 2020“, в частност 

насочените към повишаване капацитета на МСП за иновации, и да ги допълни. Мероприятията 

могат да включват повишаване на осведомеността, информиране и разпространение, обучение и 

мобилност, създаване на мрежи от контакти и обмен на най-добри практики, разработване на 

предназначени за МСП висококачествени механизми и услуги за подпомагане на иновациите с 

висока добавена стойност за Съюза (напр. управление на интелектуалната собственост и 

иновациите; прехвърляне на знания), както и подпомагане на МСП при намирането на партньори 

за научни изследвания и иновации в Съюза, което ще им позволи да се специализират в дадена 

технология и да развият собствения си капацитет за иновации. В мероприятията следва да 

бъдат включени кампании за повишаване на осведомеността, които да насърчават жените 

предприемачи да участват в проектите. Посредническите организации, представляващи групи 

новаторски МСП, се приканват да провеждат междусекторни и трансрегионални иновационни 

мероприятия с МСП, разполагащи с взаимнодопълваща се компетентност, с цел да се развият 

нови вериги за създаване на стойност, 

– да подкрепи пазарно ориентираните иновации с оглед подобряване на иновационния капацитет на 

предприятията чрез подобряване на рамковите условия за иновации и преодоляване на 

специфичните препятствия пред растежа на новаторските предприятия, по-специално МСП и 
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средните предприятия с потенциал за бърз растеж. Могат да бъдат обхванати специализирана 

подкрепа за иновациите (например използване на интелектуалната собственост, мрежи от 

възложители на обществени поръчки, подкрепа за бюра за технологичен трансфер, стратегическо 

проектиране) и прегледи на обществената политика по отношение на иновациите. 

Обосновка: 

Делът на жените предприемачи в секторите на технологиите и инженерството е значително по-малък 

от този на мъжете предприемачи (напр. в информационния и комуникационен сектор, по-малко от 

20% от всички предприемачи), като също така той е по-малък и в икономиката като цяло. Жените 

предприемачи следва да бъдат насърчавани да участват в секторите на икономиката, основани на 

иновации и на знания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1042 
=== GUE//7267 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 8 910 966 4 625 000 44 554 828 23 125 000 

Обосновка: 

Предвид сегашната икономическа ситуация помощта за микро-, малките и средните предприятия е 

въпрос на живот и смърт за сектора, който е от ключово значение за икономиките на държавите 

членки. Поради това е важно да бъдат създавани и/или укрепвани механизми за подкрепа на МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 130 
=== ITRE/5201 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1186 
=== S&D//7093 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 02 03 — Стимулиране на иновациите в малките и средните предприятия (МСП) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 02 03 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Резерви           

Общо 34 105 989 17 650 787 35 643 862 18 500 000 35 643 862 18 500 000 2 100 000  37 743 862 18 500 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). Той ще се финансира чрез използването на всички налични финансови средства 

съгласно Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 (Регламент за МФР). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 839 
=== ALDE/8035 === 

Внесено от Група на Алианса на либералите и демократите за Европа 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди 

преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за обезпечаване на операциите на 

гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4147 
=== BUDG/4147 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 6 000 000 4 000 000 80 701 325 66 200 000 

Забележки: 

След параграф: 

Също така ще бъде предоставена помощ за преодоляване .......... и изграждането на клъстери на 

екологичния отрасъл. 

Добавя се следният текст: 

Трябва да се подпомогнат изследванията в областта на изкуствените материали и да се 

предложат законодателни мерки за ограничаване на експлоатацията на природните ресурси до 

изчерпване. 

Обосновка: 

Като се има предвид, че нарастващото население изисква повече ресурси и че природните ресурси са 

намалели, са необходими изследвания за откриването на сходни материали с цел осигуряване на 

устойчиво развитие. Използването на изкуствени материали е необходимо за опазването на околната 

среда, но също така и за удовлетворяването на потребностите във връзка с потреблението в ЕС. След 

време икономиката ще трябва да разчита в по-малка степен на природните ресурси или на тяхното 

възстановяване, когато е възможно. Ето защо бюджетът следва да се увеличи, като тези суми следва 

да бъдат ясно насочени за научни изследвания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4156 
=== BUDG/4156 === 

Внесено от Anneleen Van Bossuyt, Clare Moody, Soledad Cabezón Ruiz, Kathleen Van Brempt, Philippe 

De Backer, Claude Turmes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 3 560 374  78 261 699 62 200 000 

Обосновка: 

С тази поредица от изменения се предлага в процеса на преразпределяне на средства от „Хоризонт 

2020“ за провизирането на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), всички 

бюджетни редове за „Хоризонт 2020“ да бъдат съкратени с 4,21% вместо преразпределянето на 

повече средства от избрани бюджетни редове за „Хоризонт 2020“, предложено от Комисията в 
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проектобюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4537 
=== BUDG/4537 === 

Внесено от Gérard Deprez, Nils Torvalds, Nedzhmi Ali, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 929 
=== EPP//7502 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Обосновка: 

Годишният профил за 2016 г. на бюджетните редове за програмата „Хоризонт 2020“, които се 

използват за обезпечаване със средства на Гаранционния фонд за ЕФСИ, следва да бъде възстановен. 

Тези изменения отразяват ангажимента на Парламента за максимално намаляване на въздействието 

от преразпределението на средства за ЕФСИ върху програмата „Хоризонт 2020“ и механизма за 

свързване на Европа, за да могат тези програми да постигнат напълно своите цели и да използват 

съответните си финансови пакети, договорени преди две години. Всички налични средства, 

предвидени по Регламента за МФР, следва да бъдат мобилизирани, включително ползване на 

Инструмента за гъвкавост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 131 
=== ITRE/5202 === 
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Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1196 
=== S&D//7103 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 03 01 — Постигане на ресурсно ефективна и устойчива на изменението на климата 

икономика, както и на устойчиво снабдяване със суровини 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 04 03 01 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Резерви           

Общо 73 904 264 30 583 047 74 701 325 62 200 000 74 701 325 62 200 000 7 000 000  81 701 325 62 200 000 

Обосновка: 

Целта на изменението е да се възстанови изцяло първоначалният годишен профил на този бюджетен 

ред във вида, предвиден преди преразпределянето на бюджетни кредити за поети задължения за 

обезпечаване на операциите на гаранционния фонд на ЕФСИ (Европейски фонд за стратегически 

инвестиции). Той ще се финансира чрез използването на всички налични финансови средства 

съгласно Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 (Регламент за МФР). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 3030 
=== BUDG/3030 === 

Внесено от José Manuel Fernandes, докладчик 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 04 51 — Приключване на предишни рамкови програми за научни изследвания — Седма 

рамкова програма — ЕО (2007—2013 г.) 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 51 p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Резерви           

Общо p.m. 97 930 358 p.m. 85 800 000 p.m. 85 300 000  500 000 p.m. 85 800 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 39 
=== AFET/5049 === 

Внесено от Комисия по външни работи 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 02 — Пилотен проект — Научни изследвания в областта на ОПСО 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Проектът ще включва: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения от 

предходни години по пилотния проект. 

След параграф: 

Проектът ще включва: 

Текстът се изменя, както следва: 

– продължаване на развиване на сътрудничеството между Комисията и Европейската агенция за 

отбрана (EDA) във връзка с постиганетоприлагане на целите на Съюза и 

управлениетоуправление на бюджетните кредити на Съюза от страна на Агенцията, както е 

предвидено в Решение № 2011/411/ОВППС на Съвета; 

– продължаване на изпълнението на пилотния проект с цел финансиране или съфинансиране 

на две дейности в областта на научните изследвания и развитието във връзка с отбраната, 

както е посочено в член 42, параграфи 1 и 2 от Договора за ЕС:научноизследователски и 

развойни дейности: 

– една високорискова, високодоходна научноизследователска дейност, чиито резултати 

евентуално биха могли да окажат влияние върху бъдещите операции. Бенефициентите следва 

да бъдат избрани чрез конкурс за идеи. ЕАО ще осъществява дейността от името на Съюза. 

Държавите членки, Комисията и ЕСВД ще следят изпълнението на дейността, като изпълняват 

консултантски функции. Трети държави и организации, които са сключили административно 

споразумение с ЕАД, могат също така да бъдат поканени да следят дейността, 
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– една научноизследователска и развойна дейност за сертифициране съобразно военни и, ако е 

приложимо, граждански изисквания. Държавите членки и тези трети държави и организации, 

които са сключили административно споразумение с ЕАД, ще бъдат поканени да направят 

принос към тази дейност. ЕАО ще управлява дейността от името на Съюза и другите членове, 

дали своя принос; 

– мониторинг на два процеса , за да се извлекат поуки за бъдещите действия на Съюза за подкрепа 

на изграждането на отбранителни способности, които са от значение за ОПСО и за държавите 

членки. Военни служители от Съюза следва да участват в екипа, осъществяващ мониторинга. 

Обосновка: 

Този пилотен проект има за цел да проучи как Европейският съюз би могъл да подкрепи 

изграждането на отбранителни способности, които са подходящи за общата политика за сигурност и 

отбрана и за държавите членки. Този пилотен проект ще доведе до подготвително действие за 

свързано с ОПСО проучване, „което ще открие пътя към евентуална бъдеща програма за научни 

изследвания и технологии в областта на отбраната“, за което беше постигнато съгласие от 

Европейския съвет на 25 и 26 юни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4404 
=== BUDG/4404 === 

Внесено от João Ferreira, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis 

Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 02 — Пилотен проект — Научни изследвания в областта на ОПСО 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Забележки: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения от 

предходни години по пилотния проект. 

Проектът ще включва: 

– развиване на сътрудничеството между Комисията и Европейската агенция за отбрана във връзка с 

прилагане на целите на Съюза и управление на бюджетните кредити на Съюза от страна на 

Агенцията, както е предвидено в Решение № 2011/411/ОВППС на Съвета; 

– финансиране на две научноизследователски и развойни дейности: 

– една високорискова, високодоходна научноизследователска дейност, чиито резултати 

евентуално биха могли да окажат влияние върху бъдещите операции. Бенефициентите следва 

да бъдат избрани чрез конкурс за идеи. ЕАО ще осъществява дейността от името на Съюза. 

Държавите членки, Комисията и ЕСВД ще следят изпълнението на дейността, като изпълняват 

консултантски функции. Трети държави и организации, които са сключили административно 

споразумение с ЕАД, могат също така да бъдат поканени да следят дейността, 

– една научноизследователска и развойна дейност за сертифициране съобразно военни и, ако е 
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приложимо, граждански изисквания. Държавите членки и тези трети държави и организации, 

които са сключили административно споразумение с ЕАД, ще бъдат поканени да направят 

принос към тази дейност. ЕАО ще управлява дейността от името на Съюза и другите членове, 

дали своя принос; 

– мониторинг на два процеса , за да се извлекат поуки за бъдещите действия на Съюза за подкрепа 

на изграждането на отбранителни способности, които са от значение за ОПСО и за държавите 

членки. Военни служители от Съюза следва да участват в екипа, осъществяващ мониторинга. 

По целесъобразност, генералният секретар на НАТО следва да бъде поканен да изпрати наблюдател 

на заседанията, провеждани във връзка с този пилотен проект. 

По този пилотен проект няма да бъдат финансирани работите във връзка с оръжия, които поради 

самото си естество не биха били в съответствие с международното хуманитарно право, смъртоносни 

или изключително разрушителни оръжия и свързаните с тях технологии за ракетни глави, както и 

автономното разпознаване на цели и започване на тяхното унищожаване без човешка намеса. 

Обосновка: 

Съгласно член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз разходите, възникващи от действия 

за военни операции или в областта на отбраната, не трябва да се осигуряват от бюджета на Съюза. 

Поради това пилотният проект за научни изследвания в областта на ОПСО, предприет съвместно от 

Комисията и Европейската агенция по отбрана, трябва да бъде прекратен. Категорично се отхвърля 

всякакво включване на средства по програма „Хоризонт 2020“ или финансиране от нея или от 

бюджета на ЕС за военна, гражданско-военна научноизследователска дейност или за 

научноизследователска дейност за целите на сигурността като цяло, както и в частност за 

разработването на дистанционно управляеми летателни системи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1015 
=== EPP//7606 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 02 — Пилотен проект — Научни изследвания в областта на ОПСО 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Проектът ще включва: 

Заличава се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на останалите неизпълнени поети задължения от 

предходни години по пилотния проект. 

След параграф: 

Проектът ще включва: 

Текстът се изменя, както следва: 
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– продължаване на развиване на сътрудничеството между Комисията и Европейската агенция за 

отбрана (EDA) във връзка с постиганетоприлагане на целите на Съюза и 

управлениетоуправление на бюджетните кредити на Съюза от страна на Агенцията, както е 

предвидено в Решение № 2011/411/ОВППС на Съвета; 

– продължаване на изпълнението на пилотния проект с цел финансиране или 

съфинансиранефинансиране на две дейности в областта на научните изследвания и 

развитието във връзка с отбраната, както е посочено в член 42, параграфи 1 и 2 от Договора 

за ЕС:научноизследователски и развойни дейности: 

– една високорискова, високодоходна научноизследователска дейност, чиито резултати 

евентуално биха могли да окажат влияние върху бъдещите операции. Бенефициентите следва 

да бъдат избрани чрез конкурс за идеи. ЕАО ще осъществява дейността от името на Съюза. 

Държавите членки, Комисията и ЕСВД ще следят изпълнението на дейността, като изпълняват 

консултантски функции. Трети държави и организации, които са сключили административно 

споразумение с ЕАД, могат също така да бъдат поканени да следят дейността, 

– една научноизследователска и развойна дейност за сертифициране съобразно военни и, ако е 

приложимо, граждански изисквания. Държавите членки и тези трети държави и организации, 

които са сключили административно споразумение с ЕАД, ще бъдат поканени да направят 

принос към тази дейност. ЕАО ще управлява дейността от името на Съюза и другите членове, 

дали своя принос; 

– мониторинг на два процеса , за да се извлекат поуки за бъдещите действия на Съюза за подкрепа 

на изграждането на отбранителни способности, които са от значение за ОПСО и за държавите 

членки. Военни служители от Съюза следва да участват в екипа, осъществяващ мониторинга. 

Обосновка: 

Този пилотен проект има за цел да проучи как Европейският съюз би могъл да подкрепи 

изграждането на отбранителни способности, които са подходящи за общата политика за сигурност и 

отбрана и за държавите членки. Този пилотен проект ще доведе до подготвително действие за 

свързано с ОПСО проучване, „което ще открие пътя към евентуална бъдеща програма за научни 

изследвания и технологии в областта на отбраната“, за което беше постигнато съгласие от 

Европейския съвет на 25 и 26 юни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1043 
=== GUE//7268 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 02 04 77 02 — Пилотен проект — Научни изследвания в областта на ОПСО 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 04 77 02 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. 500 000 p.m. 500 000  -500 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Съгласно член 41, параграф 2 от Договора за Европейския съюз разходите, възникващи от действия 

за военни операции или в областта на отбраната, не трябва да се осигуряват от бюджета на Съюза. 

Поради това пилотният проект за научни изследвания в областта на ОПСО, предприет съвместно от 

Комисията и Европейската агенция по отбрана, следва да бъде прекратен. Категорично отхвърля 
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каквото и да е включване на средства по програма „Хоризонт 2020“ или финансиране от нея или от 

бюджета на ЕС за военна, гражданско-военна научноизследователска дейност или 

научноизследователска дейност за целите на сигурността като цяло, както и в частност 

разработването на дистанционно управляеми летателни системи. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 161 
=== ITRE/5232 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 05 01 — Разработване и осигуряване на глобални инфраструктури и услуги за спътникова 

радионавигация („Галилео“) до 2020 г. 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 05 01 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Резерви           

Общо 817 199 000 580 847 661 588 169 000 308 000 000 586 569 000 293 520 000 1 600 000 14 480 000 588 169 000 308 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 162 
=== ITRE/5233 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 05 02 — Предоставяне на спътникови услуги, които да подобрят работата на Глобалната 

система за позициониране (GPS), която постепенно да обхване целия регион на Европейска 

конференция за гражданска авиация (ЕКГА) до 2020 г. (EGNOS) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 05 02 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Резерви           

Общо 240 000 000 200 824 669 260 000 000 215 000 000 246 667 000 202 825 000 13 333 000 12 175 000 260 000 000 215 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 164 
=== ITRE/5235 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 05 51 — Приключване на европейските програми за спътникова навигация (EGNOS и 
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„Галилео“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 05 51 p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 77 585 659 p.m. 17 000 000 p.m. 15 000 000  2 000 000 p.m. 17 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4402 
=== BUDG/4402 === 

Внесено от Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 01 — Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и 

данни in-situ („Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Резерви           

Общо 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Коперник“ представя на гражданите, публичните органи и лицата, определящи 

политиките, учените, предприемачите и предприятията огромно количество пълноценна, безплатна и 

с отворен достъп информация за нашата планета. Иска се възстановяване на сумите, предложени от 

Комисията. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1044 
=== GUE//7269 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 01 — Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и 

данни in-situ („Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Резерви           

Общо 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Обосновка: 
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Програма „Коперник“ представя на гражданите, публичните органи и лицата, определящи 

политиките, учените, предприемачите и предприятията огромно количество пълноценна, безплатна и 

с отворен достъп информация за нашата планета. Иска се възстановяване на сумите, предложени от 

Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 165 
=== ITRE/5236 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 01 — Предоставяне на оперативни услуги, основаващи се на космически наблюдения и 

данни in-situ („Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 06 01 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Резерви           

Общо 113 650 000 81 952 171 122 353 000 125 000 000 120 177 000 102 480 000 2 176 000 22 520 000 122 353 000 125 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4403 
=== BUDG/4403 === 

Внесено от Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 02 — Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Резерви           

Общо 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Обосновка: 

Програмата „Коперник“ представлява крайъгълен камък в усилията на Европейския съюз за 

наблюдение на Земята и нейните многобройни екосистеми, като същевременно гарантира, че 

гражданите са подготвени и защитени при ситуации на криза и природни или причинени от човека 

бедствия. Като доразвива основите, положени от дълбоко залегналите научни познания и от 

инвестициите на ЕС в научните изследвания и технологичното развитие в продължение на 

десетилетия, програмата представлява пример за европейско стратегическо сътрудничество в 

изследванията в областта на космическото пространство и промишленото развитие.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 166 
=== ITRE/5237 === 

Внесено от Комисия по промишленост, изследвания и енергетика 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 02 06 02 — Изграждане на автономен капацитет на Съюза за наблюдение на Земята 

(„Коперник“) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

02 06 02 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Резерви           

Общо 440 220 000 427 844 424 461 214 000 475 000 000 454 216 000 450 420 000 6 998 000 24 580 000 461 214 000 475 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 389 
=== ECON/6302 === 

Внесено от Комисия по икономически и парични въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 03 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Конкуренция“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Резерви           

Общо 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 465 339 465 339 83 068 696 83 068 696 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

За да постигне напредък в борбата с агресивното данъчно планиране на многонационалните 

дружества чрез по-добро използване на автоматичния обмен на информация относно данъчните 

постановления между националните данъчни органи, Отделът за държавна помощ към ГД 

„Конкуренция“ следва да разполага с подходящи средства в съответствие с предложение за бюджета 

на Комисията. Разследванията във връзка с държавната помощ се оказаха изключително мощен 

инструмент срещу нелоялната данъчна конкуренция. Комисията призна, че разследванията не биха 

могли да бъдат започнати поради липсата на достатъчно персонал в миналото. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 683 
=== EFDD/7919 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 03 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Конкуренция“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

03 01 01 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Резерви           

Общо 78 992 075 78 992 075 83 068 696 83 068 696 82 603 357 82 603 357 -3 611 282 -3 611 282 78 992 075 78 992 075 

Обосновка: 

Възможно е да не се увеличава равнището на бюджетните кредити по този бюджетен ред спрямо 

равнището от 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 554 
=== EMPL/6232 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 01 01 — Разходи, свързани с длъжностните лица и временно наетите лица в област на 

политиката „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 01 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Резерви           

Общо 66 755 356 66 755 356 66 625 792 66 625 792 66 252 563 66 252 563 373 229 373 229 66 625 792 66 625 792 

Обосновка: 

Целта на измененията е възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 684 
=== EFDD/7920 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Резерви           

Общо 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 -1 755 646 -1 755 646 3 000 000 3 000 000 

Обосновка: 
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Възможно е да се направят някои съкращения по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 560 
=== EMPL/6245 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 02 01 — Външен персонал 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 01 02 01 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Резерви           

Общо 3 932 556 3 932 556 4 780 312 4 780 312 4 755 646 4 755 646 24 666 24 666 4 780 312 4 780 312 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 544 
=== EMPL/6200 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 02 11 — Други разходи за управление 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 01 02 11 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Резерви           

Общо 4 520 635 4 520 635 5 218 111 5 218 111 5 218 111 5 218 111 -697 476 -697 476 4 520 635 4 520 635 

Обосновка: 

Предвид малкия бюджетен марж не е необходимо да се увеличават бюджетните кредити за поети 

задължения и плащания над размера им през 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4405 
=== BUDG/4405 === 

Внесено от Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Takis Hadjigeorgiou, Patrick Le Hyaric, 

Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Европейския социален фонд и неоперативна 

техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Резерви           

Общо 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 3 800 000 3 800 000 17 400 000 17 400 000 

Обосновка: 

Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на политики на строги 

икономии в резултат на натиска, оказван от меморандумите за разбирателство и програмите за 

приспособяване, отразяват необходимостта от увеличаване на сумите за този фонд както на 

техническо равнище, така и на оперативно равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 657 
=== EFDD/7892 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Европейския социален фонд и неоперативна 

техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Резерви           

Общо 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 -3 600 000 -3 600 000 10 000 000 10 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 558 
=== EMPL/6240 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 01 — Разходи за подкрепа на Европейския социален фонд и неоперативна 

техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 04 01 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Резерви           

Общо 15 400 000 15 400 000 15 400 000 15 400 000 13 600 000 13 600 000 1 800 000 1 800 000 15 400 000 15 400 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4086 
=== BUDG/4086 === 
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Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 02 — Разходи за подкрепа на Програмата за трудова заетост и социални иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Резерви           

Общо 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 000 000 1 000 000 4 728 000 4 728 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 545 
=== EMPL/6201 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 02 — Разходи за подкрепа на Програмата за трудова заетост и социални иновации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 04 02 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Резерви           

Общо 4 300 000 4 300 000 4 728 000 4 728 000 3 728 000 3 728 000 1 200 000 1 200 000 4 928 000 4 928 000 

Обосновка: 

За да се подобри ефективността на Програмата за трудова заетост и социални иновации, средствата 

по бюджетната позиция се увеличават с 200 000 EUR. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 546 
=== EMPL/6202 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 01 04 05 — Разходи за подкрепа на Фонда за европейско подпомагане на най-

нуждаещите се лица 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 01 04 05 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Резерви           

Общо 425 000 425 000 430 000 430 000 430 000 430 000 20 000 20 000 450 000 450 000 

Обосновка: 
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За да се избегнат обичайните за новостартирала програма първоначални трудности, бюджетният ред 

в подкрепа на програмата на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица следва да 

бъде увеличен. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 797 
=== VERT/7726 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 02 77 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 77       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Резерви           

Общо       3 000 000 1 500 000 3 000 000 1 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Към работни места без азбест в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Цел 

Азбестът е един от най-важните професионални канцерогени, като причинява около половината от смъртните случаи, дължащи се на професионално 

заболяване от рак.
1
 

Около 125 милиона души по света са изложени на въздействието на азбест на работното място. Според оценките на СЗО повече от 107 000 смъртни случаи 

всяка година се дължат на професионална експозиция на азбест. 
2
 

Съществуват около 3 000 регистрирани употреби на азбеста, включително „огнеустойчиви“ текстил, хартия и плоскости, съединители и спирачни накладки, 

листове и тръби от азбестов цимент, подови настилки и покривни продукти, електрически и топлинни изолационни материали, покрития и топлинни 

щитове. Азбестовите влакна могат да бъдат изпредени в прежда и превърнати в текстил. 

Азбестът често беше компонент на покривни керемиди, в автомобилите може да бъде открит в спирачките или като изолационни влакна. Азбестът е бил 

широко използван филтриращ материал за всички видове течности — от бирата до химикалите. Той беше използван дори в защитно оборудване. 

Техническата противопожарна защита често се извършваше с азбест. 

В Европа използването на азбест е забранено, но работниците могат да бъдат изложени на въздействието на азбест по време на отстраняването на азбест 

или случайно, по време на дейности по поддръжка и разрушаване. Съществуват строги разпоредби относно мерките за превенция по време на отстраняването 

на азбест, затова случайното излагане на въздействието на азбест може да представлява много по-голям риск, тъй като опасността не се осъзнава. 

Азбест все още може да бъде открит в: 

– Промишлени сгради 

– Частни домове 

– Кораби 

– Отоплителни или охладителни системи 

– Работно оборудване и инсталации 
3
 

Целта на това подготвително действие е насърчаване на изпълнението на Директива 2009/148/EО относно защитата на работниците от рискове, свързани с 

експозиция на азбест по време на работа и изпълнение на резолюцията на Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно свързаните с азбест заплахи за 

здравето на работното място.  

 

Връзки с приоритети на комисията по заетост и социални въпроси и политически или законодателни инициативи на равнище ЕС 

Здравословни и безопасни условия на труд 

Подготвителното действие ще осигури бързото изпълнение на препоръките, съдържащи се в доклада на комисията EMPL относно свързаните с азбест 

заплахи за здравето на работното място и перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест (2012/2065(INI)), приет на пленарна сесия на 14 март 

2013 г.  

То ще допринесе за правилното прилагане на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на 

работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест по време на работа.  

Подготвителното действие също така ще допринесе за стратегията на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 — 2020 г., която 

потвърждава, че на болести, причинени от експозиция на азбест, е необходимо да се обръща постоянно специално внимание. 

                                                 

1
 Chrysotile Asbestos, СЗО, 2014 г., стр. 2. 
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Дейности/мерки, които трябва да бъдат финансирани: 

Предвидените мерки следва да включват:  

– доклад относно изпълнението на Директива 2009/148/ЕО в държавите членки, в който се посочват най-добрите практики в държавите членки, които 

вече са въвели схеми за задължителна проверка, с конкретни препоръки за повишаване на ефикасността на тези схеми;  

– въз основа на доклада — разработване на метод за проверка и за регистриране на наличието на азбест на работните места с оглед на проверка на по-

късен етап на въпросните сгради;  

– оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите от евентуално определяне на планове за действие за безопасно отстраняване на азбеста от 

работните места, като се обръща специално внимание на сградите, в които се предоставят услуги, които налагат редовен достъп за обществеността. 

Това подготвително действие би могло да включва също така:  

– проекта на модели на ЕС за публични регистри на азбеста, които ще послужат за предоставяне на важна информация на работниците и 

работодателите относно рисковете, свързани с азбеста, преди да бъдат предприети ремонтни дейности;  

– кампания за повишаване на обществената осведоменост, за да се насърчат работодателите да извършват действителен одит и оценка на риска на 

техните помещения с оглед на материали, съдържащи азбест;  

– кампания за повишаване на обществената осведоменост относно рисковете, свързани с азбеста, и подробна информация относно наличието на азбест;  

– разработване на подходящо обучение и безопасни процедури за работа за работниците, за които е вероятно да бъдат изложени на въздействието на 

съдържащи азбест материали (строители, миньори, автомеханици, морски транспорт и др.); 

– създаването на мрежа на ЕС на жертви на експозиция на азбест на работното място, като им се предоставя актуализирана информация относно 

наличните медицински грижи и подкрепа и правни спорове. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотен проект, вж. забележките. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 970 
=== EPP//7546 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 17 — Приключване на Европейския социален фонд — Сближаване (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Обосновка: 

Напълно одобрява предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 1148 
=== S&D//7051 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 17 — Приключване на Европейския социален фонд — Сближаване (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 17 p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 4 917 020 000 p.m. 3 470 000 000 p.m. 3 470 000 000  75 000 000 p.m. 3 545 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 555 
=== EMPL/6233 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 19 — Приключване на Европейския социален фонд — Регионална 

конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 971 
=== EPP//7547 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 19 — Приключване на Европейския социален фонд — Регионална 

конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Обосновка: 

Напълно одобрява предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 374 
=== REGI/6514 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 19 — Приключване на Европейския социален фонд — Регионална 

конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  20 404 189 p.m. 1 130 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1149 
=== S&D//7052 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 19 — Приключване на Европейския социален фонд — Регионална 

конкурентоспособност и трудова заетост (2007—2013 г.) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 19 p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 2 357 168 235 p.m. 1 130 000 000 p.m. 1 109 595 811  45 404 189 p.m. 1 155 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 
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Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4062 
=== BUDG/4062 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Резерви           

Общо 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000   6 904 001 096 3 420 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... глава от населението е под 75 % от 

средния за ЕС-27. 

Добавя се следният текст: 

Част от тези бюджетни кредити трябва да бъде използвана за структурни подобрения на 

грижите за младежи, които са настанени в институции за социални грижи или живеят в 

условията на грижи, предоставяни в общността, включително подходяща материална и 

образователна подкрепа, социални грижи и професионално обучение за интеграцията в 

обществото и на пазара на труда, като например центрове за подпомагане на обучението и 

стажове. 

Обосновка: 

Децата и младежите, които са настанени в институции за социални грижи (домове за деца), често са в 

необлагодетелствано положение и се нуждаят от съобразени с потребностите грижи поради травмите 

и специалните нужди. Извършват се системни промени, но все още съществува голяма необходимост 

от финансова и материална подкрепа, специално образование, социална подкрепа и професионално 

обучение, за да се постигне ефективна интеграция в обществото и на пазара на труда. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 559 
=== EMPL/6243 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Резерви           

Общо 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Обосновка: 

От изключително значение е да се укрепи ЕСФ в по-слабо развитите региони, които са засегнати в 

прекомерна степен от кризата, тъй като това ще спомогне за постигане на целите на „ЕС 2020“ и ще 

подкрепи регионите, гражданите и икономиката. Това е втората година от периода на финансиране 

по ЕСФ и администрациите следва да са в състояние да повишат усвояването, бюджетните кредити 

следва да са на равнища, които не са по-ниски от тези за 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 972 
=== EPP//7548 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Резерви           

Общо 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Обосновка: 

Напълно одобрява предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1150 
=== S&D//7053 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Резерви           

Общо 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000  75 000 000 6 904 001 096 3 495 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 799 
=== VERT/7728 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 60 — Европейски социален фонд — По-слабо развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 60 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Резерви           

Общо 7 381 001 397 1 029 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 6 904 001 096 3 420 000 000 595 998 904 580 000 000 7 500 000 000 4 000 000 000 

Обосновка: 

От изключително значение е да се укрепи ЕСФ в по-слабо развитите региони, които са засегнати в 

прекомерна степен от кризата, тъй като това ще спомогне за постигане на целите на „ЕС 2020“ и ще 

подкрепи регионите, гражданите и икономиката. Това е втората година от периода на финансиране 

по ЕСФ и администрациите следва да са в състояние да повишат усвояването, бюджетните кредити 

следва да са на равнища, които не са по-ниски от тези за 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4095 
=== BUDG/4095 === 

Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 556 
=== EMPL/6234 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 973 
=== EPP//7549 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Обосновка: 

Напълно одобрява предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 375 
=== REGI/6515 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  2 034 150 1 631 895 346 930 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1151 
=== S&D//7054 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850  22 034 150 1 631 895 346 950 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 801 
=== VERT/7730 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 3 681 046 540  5 312 941 886 927 965 850 

Обосновка: 

От изключително значение е да се укрепи ЕСФ в регионите в преход, тъй като те също са засегнати 

от кризата, тъй като това ще спомогне за постигане на целите на „ЕС 2020“ и ще подкрепи регионите, 

гражданите и икономиката. Това е втората година от периода на финансиране по ЕСФ и 

администрациите следва да са в състояние да повишат усвояването, бюджетните кредити следва да са 

на равнища, които не са по-ниски от тези за 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 802 
=== VERT/7731 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 61 — Европейски социален фонд — Региони в преход — Цел „Инвестиции за растеж и 

работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 61 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Резерви           

Общо 2 054 985 763 284 757 420 1 631 895 346 930 000 000 1 631 895 346 927 965 850 2 368 104 654 2 072 034 150 4 000 000 000 3 000 000 000 

Обосновка: 

От изключително значение е да се укрепи ЕСФ в регионите в преход, тъй като те също са засегнати 

от кризата, тъй като това ще спомогне за постигане на целите на „ЕС 2020“ и ще подкрепи регионите, 

гражданите и икономиката. Това е втората година от периода на финансиране по ЕСФ и 

администрациите следва да са в състояние да повишат усвояването, бюджетните кредити следва да са 

на равнища, които не са по-ниски от тези за 2015 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4096 
=== BUDG/4096 === 

Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Резерви           

Общо 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 
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Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 547 
=== EMPL/6203 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Резерви           

Общо 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258 2 000 000 000 2 021 908 742 5 479 119 793 4 200 000 000 

Обосновка: 

Предвид широко разпространената понастоящем икономическа криза е необходимо наличните за 

ЕСФ средства да бъдат концентрирани в началото на периода, с цел създаване на работни места и 

постигане на растеж. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 974 
=== EPP//7550 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Резерви           

Общо 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Обосновка: 

Напълно одобрява предложението на Комисията за изтегляне на бюджетните кредити за плащания за 

Гърция за 2015 и 2016 г., но е необходимо ясно решение за финансирането на сумата от 1 милиард 

евро за 2016 г. Тъй като Комисията не предлага писмо за внасяне на корекции в проектобюджета за 

2016 г. с цел покриване на нуждите от допълнителни плащания, и за да не се излага на риск 

финансирането за други програми или изпълнението на плана за плащанията за периода 2015 — 2016 

г., наличният марж за плащанията за 2016 г. следва да се използва за тази цел. Предлага се 

пропорционално разпределение на сумата от 1 милиард евро под формата на бюджетни кредити за 

плащания по съответните бюджетни редове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 



 

 113 

Проектоизменение 376 
=== REGI/6516 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Резерви           

Общо 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  21 908 742 3 479 119 793 2 200 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1152 
=== S&D//7055 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 62 — Европейски социален фонд — По-силно развити региони — Цел „Инвестиции за 

растеж и работни места“ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 62 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Резерви           

Общо 3 174 368 240 583 896 529 3 479 119 793 2 200 000 000 3 479 119 793 2 178 091 258  69 908 742 3 479 119 793 2 248 000 000 

Обосновка: 

Последиците за бюджета от предложението на Комисията по отношение на специфичните мерки за 

Гърция (Предложение за изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби по отношение 

на специфични мерки за Гърция (COM (2015) 365)) не са отразени в предложеното равнище на 

бюджетните кредити за плащания за 2016 г. Средствата по засегнатите бюджетни редове следва да 

бъдат увеличени посредством частичното използване на наличния общ марж за плащанията през 

2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4097 
=== BUDG/4097 === 

Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 02 63 01 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Резерви           

Общо 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 557 
=== EMPL/6235 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 02 63 01 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Резерви           

Общо 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 377 
=== REGI/6517 === 

Внесено от Комисия по регионално развитие 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 02 63 01 — Европейски социален фонд — Оперативна техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 63 01 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Резерви           

Общо 14 700 000 8 629 013 18 000 000 12 000 000 18 000 000 9 000 000  3 000 000 18 000 000 12 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4245 
=== BUDG/4245 === 

Внесено от Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 600 000  600 000 1 050 000 000 

Обосновка: 

Младежката безработица в ЕС все още надвишава 20%, като се различава съществено в различните 

региони. Инициативата за младежка заетост беше въведена за решаване на социалните и 

икономическите проблеми, причинени от младежката безработица в Европа, но положението сега е 

още по-лошо. Поради това, за да се увеличат бюджетните кредити за Инициативата за младежка 

заетост е изключително важно в рамките на предоставения бюджет да се използва напълно 

предвидената гъвкавост.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4247 
=== BUDG/4247 === 

Внесено от Reimer Böge, Комисия по бюджети, Marian Harkin, Svetoslav Hristov Malinov, Brando 

Benifei, Jutta Steinruck, Marco Zanni 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Наличните маржове под таваните на многогодишната финансова .......... многогодишната финансова 

рамка за годините 2014—2020. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит следва да се използва, наред с другото, в подкрепа на изграждането на 

образователни структури, съчетаващи неформално образование, езикови курсове, повишаване 

на демократичната осведоменост и професионално обучение в регионите, най-силно засегнати 

от младежка безработица. Той трябва да бъде насочен както към държавните участници, 

така и към неправителствените организации. 

Обосновка: 

Предоставяйки на младите хора необходимите умения за успешно преминаване от образование към 

работа, съществуващите модели на неформално резиденциално учене са дали отлични резултати в 

транснационалното образование и в борбата срещу безработицата в различните държави членки, като 

например Дания и Германия. Тези примери на най-добри практики следва да се използват и 

разпространят в други държави — членки на ЕС с високи равнище на безработица, за да им помогнат 

да преодолеят кризата. Като се има предвид важната роля на НПО в тази област, те трябва да могат 

да ползват финансиране от ЕС. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4265 
=== BUDG/4265 === 

Внесено от Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване .......... финансиране на създаването на 

достойни работни места. 

Добавя се следният текст: 

Въздействието от разходите по този бюджетен ред върху семействата и семейния живот 

следва винаги да се взема предвид. 

Обосновка: 

Младите хора живеят основно в рамките на семейството, като или току-що са се преместили да 

живеят извън дома, или продължават да живеят с родителите си, както все по-често се случва днес. 

Дори само поради тази причина е важно да се отчита въздействието върху семейството. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4407 
=== BUDG/4407 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Наличните маржове под таваните на многогодишната финансова .......... многогодишната финансова 

рамка за годините 2014—2020. 
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Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на допълнителна подкрепа за мерки 

срещу младежката безработица, финансирани от ЕСФ. Това са специално разпределените 

средства за инициативата за младежка заетост по цел „Инвестиции за растеж и работни 

места“ в регионите с равнище на младежката безработица над 25% през 2012 г. 

Допълнителните 3 000 000 000 EUR, разпределени по този бюджетен ред за периода 2014 — 

2020 г., са предназначени да осигурят допълващо финансиране за интервенциите на ЕСФ в тези 

региони. 

Този бюджетен кредит е предназначен също така за финансиране на създаването на работни 

места със съответните права и постоянни договори. При никакви обстоятелства той не 

трябва да се използва за финансиране на неплатени стажове или несигурни работни места, 

нито за замяната на постоянни работни места с временни работни места или стажове. 

Обосновка: 

Размерът на отпуснатото финансиране е много по-малък от необходимия, за да се почувства 

истинско въздействие върху младежката безработица. Докладът на Международната организация на 

труда, озаглавен „Кризата на заетостта в еврозоната: тенденции и отговори на политиката“, сочи 

необходимостта да се осигурят 21 милиарда евро за периода 2014 — 2020 г., за да се окаже реално 

въздействие върху равнището на младежката безработица. Изменението определя размера на 

необходимите средства, за да се отговори на установените потребности. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 562 
=== EMPL/6253 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Обосновка: 

Съгласно чл. 14 от Регламент № 1311/2013 относно МФР Общият марж на МФР за ангажименти се 

предоставя за младежката заетост, т.е. за инициативата за младежка заетост. Важно е Общият марж 

на МФР за ангажименти да се използва колкото е възможно по-скоро, за да се изпълнят поетите 

ангажименти за инициативата за младежка заетост, както и да се продължи с амбициозно равнище на 

плащанията. Предвид високия процент на младежка безработица в някои държави е необходимо да се 

увеличи финансирането за тази програма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 968 
=== EPP//7544 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 430 000 000 150 000 000 430 000 000 1 200 000 000 

Обосновка: 

Тъй като целият финансов пакет за Инициативата за младежка заетост беше изтеглен за периода 2014 

— 2015 г., в проектобюджета за 2016 г. не са включени бюджетни кредити за поети задължения. Но 

належащата необходимост от продължаване на тази програма и намиране на ефективно решение на 

проблема с младежката безработица налага предложеното вписване на 430 милиона евро под 

формата на бюджетни кредити за поети задължения по този бюджетен ред. Тази сума съответства на 

годишните средства, първоначално предвидени за програмата. За тази цел всички налични средства 

по Регламента за МФР следва да бъдат мобилизирани. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 101 
=== FEMM/6006 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000   — 1 050 000 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Наличните маржове под таваните на многогодишната финансова .......... многогодишната финансова 

рамка за годините 2014—2020. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване на допълнителна подкрепа за мерки срещу 

младежката безработица, финансирани от ЕСФ. Това са специално разпределените средства за 

Инициативата за младежка заетост по цел „Инвестиции за растеж и работни места“ в регионите с 

равнище на младежката безработица над 25% през 2012 г. или за държави членки, в които ръстът на 

младежката безработица се е увеличил с повече от 30% през 2012 г., и региони, в които ръстът на 

младежката безработица е бил повече от 20% през 2012 г. („допустими региони“). Допълнителните 3 

000 000 000 EUR, разпределени в този бюджетен ред за периода 2014 — 2020 г., са предназначени да 

осигурят допълващо финансиране за интервенциите на ЕСФ в допустимите региони. Този бюджетен 

кредит е предназначен за финансиране на създаването на достойни работни места. Наред с 

насърчаването на равенството между половете специално внимание следва да се обръща на 

положението на младите жени, които могат да бъдат изправени пред специфични за пола 

препятствия при получаването на висококачествени предложения за работа, продължаващо 

образование, професионално обучение или стаж. 

Обосновка: 
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Началната заетост с добро качество може да помогне на младите жени да започнат кариерата си и им 

предоставя повече възможности да се завърнат на работа след евентуални задължения, свързани с 

грижи за семейството, като отпуск по майчинство и родителски отпуск и по този начин може да 

допринесе за намаляването на дългосрочната разлика между половете по отношение на заплащането 

и пенсиите. Тя може също така да спомогне за стимулиране на предприемачеството сред жените. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1045 
=== GUE//7273 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 2 000 000 000 950 000 000 2 000 000 000 2 000 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за осигуряване .......... финансиране на създаването на 

достойни работни места. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен също така за финансиране на създаването на работни 

места със съответните права и постоянни договори. При никакви обстоятелства той не 

трябва да се използва за финансиране на неплатени стажове или несигурни работни места, 

нито за замяната на постоянни работни места с временни работни места или стажове. 

Обосновка: 

Размерът на отпуснатото финансиране е много по-малък от необходимия, за да се почувства 

истинско въздействие върху младежката безработица. Проучването на МОТ „Кризата на заетостта в 

еврозоната: тенденции и отговори на политиката“ сочи необходимостта да се осигурят 21 милиарда 

евро за периода 2014 — 2020 г., за да се повлияе действително на равнището на безработицата сред 

младите хора. Изменението определя размера на необходимите средства, за да се отговори на 

установените потребности. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1169 
=== S&D//7073 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 473 000 000 473 000 000 473 000 000 1 523 000 000 

Обосновка: 

Предвид високия процент на младежка безработица в някои държави е необходимо да се увеличи 

финансирането за тази програма. По тази причина средствата за инициативата за младежка заетост 

ще бъдат увеличени с 473 милиона евро по цени от 2016 г. Тя ще се финансира чрез използването на 

всички налични финансови средства съгласно Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 (Регламент за 

МФР). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 803 
=== VERT/7732 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 02 64 — Инициатива за младежка заетост 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 64 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Резерви           

Общо 1 504 571 025 1 026 479 465 — 1 050 000 000 — 1 050 000 000 1 600 000 000 1 750 000 000 1 600 000 000 2 800 000 000 

Обосновка: 

Съгласно член 14 от Регламент № 1311/2013 относно МФР общият марж на МФР за бюджетните 

кредити за поети задължения се предоставя за младежката заетост, т.е. за инициативата за 

младежка заетост. Важно е общият марж на МФР за бюджетните кредити за поети задължения 

да се използва във възможно най-кратък срок, за да се изпълнят поетите ангажименти за 

инициативата за младежка заетост, както и да се продължи с амбициозно равнище на 

плащанията. Предвид високия процент на младежка безработица в някои държави е необходимо да 

се увеличи финансирането за тази програма. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1261 
=== GUE//7414 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 02 65 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 02 65         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 
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Програма за подкрепа на държавите, в които се е намесила Тройката 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тази програма ще подкрепя конкретно държавите членки, в които се е намесила Тройката, 

като им помага да се справят с последствията от съвместните програми на ЕС и МФВ 

(икономическа рецесия/стагнация, разрушаване на заетостта и главоломното нарастване на 

дълга). Тя ще подкрепя стимулирането на икономиката, а именно чрез инвестиции в 

производството, и създаването на работни места. 

Обосновка: 

Програмите на ЕС и МФВ за намеса имаха катастрофални и болезнени последици, като доведоха до 

значително влошаване на икономическото и социалното положение. Държавите, в които е имало 

подобна намеса, трябва да бъдат компенсирани за понесените загуби и подкрепени, в изпълнение на 

т. нар. принцип на сближаване. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4087 
=== BUDG/4087 === 

Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  50 000 452 800 350 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4141 
=== BUDG/4141 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 300 000 200 000 752 800 500 000 

Обосновка: 
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Поради начина на организация на синдикатите, консултативните срещи с тях са най-лесният начин за 

събиране на предложения от различни области, тъй като синдикатите могат също така да осигурят 

бързо разпространение на информация. Предлагам увеличаване на разпределения бюджет, с цел той 

да е достатъчен за всички държави членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4409 
=== BUDG/4409 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Обосновка: 

Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на т.нар. политики на 

строги икономии, меморандуми за разбирателство и програми за приспособяване доведоха до 

драстично ограничаване на правата на работниците и до исторически равнища на безработицата, 

което налага допълването на финансирането на разходи за срещи за предварителни консултации 

между представители на синдикалните организации. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 887 
=== ECR//8202 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 -50 000 -50 000 402 800 250 000 

Обосновка: 

С цел да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че равнището на плащанията се определя въз 

основата на технически критерии като данни за годишното изпълнение и с оглед постигане на 

икономии по бюджетни редове, за които са установени ниски равнища на изпълнение (43,44% на 13 

юли 2015 г. в сравнение със 70,30% на същата дата през 2014 г.), този бюджетен ред е определен с 

оглед на търсенето на възможности за по-голяма ефективност на бюджета.  
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 564 
=== EMPL/6258 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000  100 000 452 800 400 000 

Обосновка: 

В контекста на REFIT участието на социалните партньори и консултациите с тях придобиха голямо 

значение, което налага увеличение на бюджетните кредити за плащания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1046 
=== GUE//7274 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 147 200 200 000 600 000 500 000 

Обосновка: 

Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на т.нар. политики на 

строги икономии, меморандуми за разбирателство и програми за приспособяване доведоха до 

драстично ограничаване на правата на работниците и до исторически равнища на безработицата, 

което налага допълването на финансирането на разходи за срещи за предварителни консултации 

между представители на синдикалните организации. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1161 
=== S&D//7064 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 01 — Разходи за срещи за предварителни консултации с представители на 

синдикатите 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 01 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Резерви           

Общо 444 800 315 402 452 800 350 000 452 800 300 000 100 000 150 000 552 800 450 000 

Обосновка: 

В контекста на Refit участието на социалните партньори и консултациите с тях придобиха голямо 

значение, което налага увеличение по този бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4085 
=== BUDG/4085 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 03 — Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална 

сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Резерви           

Общо 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000  2 500 000 8 589 000 8 200 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на: 

Текстът се изменя, както следва: 

– разходи за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с 

постигане на целта на програмата или на мерките по този бюджетна позиция, както и всички 

други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната 

власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги, 

– анализ и оценка на основните тенденции на законодателството в държавите-членки, което се 

отнася до свободното движение на работници и координирането на системите за социална 

сигурност, както и до финансирането на мрежи от експерти в тази област, 

– анализ и проучване на новостите в политиката в областта на свободното движение на работници 

във връзка, например, с края на преходните периоди и с осъвременяването на разпоредбите за 

координиране на социалната сигурност, 

– гарантиране на справедлива мобилност чрез допълнителни информационни центрове, 

– подкрепа за работата на Административната комисия и нейните подгрупи и последващи действия 

във връзка с взетите решения, както и за работата на Техническия и Консултативния комитет за 

свободно движение на работниците, 

– подкрепа за действията за подготвяне на въвеждането на новите регламенти за социалната 

сигурност, включително транснационалния обмен на опит и инициативите за информиране и 

обучение, подготвени на национално равнище, 
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– финансиране на действия, насочени към предоставяне на по-добри услуги на обществото и 

повишаване на неговата осведоменост, включително мерки за идентифициране на проблемите, 

свързани със социалната сигурност на работниците мигранти и мерки за ускоряване и 

опростяване на административните процедури, анализ на пречките пред свободното движение на 

работници и липсата на координация на системите за социална сигурност и тяхното отражение 

върху хората с увреждания, включително адаптиране на административните процедури към 

новите техники за обработка на информацията, за да се подобри системата за придобиване на 

права и изчисляването и изплащането на обезщетения съгласно регламенти (ЕИО) № 1408/71 и 

(ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО) № 859/2003, както и Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент 

(ЕО) № 987/2009 за неговото прилагане и Регламент (ЕС) № 1231/2010, 

– подготвяне на информация и действия за осведомяване на обществеността за нейните права за 

свободно движение на работници и координиране на схемите за социална сигурност, 

– подпомагане на електронния обмен на информация за социалната сигурност между държавите 

членки с цел улесняване на прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 

987/2009 за неговото прилагане. Това включва поддръжката на централния възел на системата 

EESSI, изпитване на системните компоненти, дейности на бюрото за помощ, подпомагане на по-

нататъшната разработка на системата и обучение. 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета и предоставяне на допълнителни 2 000 000 EUR с цел 

осигуряване на необходимите средства за „Европейската мрежа за справедлива мобилност“, която 

представляваше успешно подготвително действие сред редица държави членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 565 
=== EMPL/6260 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 03 — Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална 

сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Резерви           

Общо 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 1 900 000 3 000 000 10 489 000 8 700 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... социалната сигурност (EESSI) и 

нейното прилагане. 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта на тази дейност е да се насърчи географската и професионалната мобилност (включително 

координацията на схемите за социална сигурност) на работниците в Европа с оглед преодоляване на 

препятствията пред свободното движение на работници и допринасяне за създаването на истински 

пазар на труда на европейско равнище. Тя може да се използва също така за подпомагане на 

интеграцията на редовните работници мигранти, включително тези от трети държави, на 

европейските пазари на труда.  
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След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на: 

Текстът се изменя, както следва: 

– разходи за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с 

постигане на целта на програмата или на мерките по този бюджетна позиция, както и всички 

други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната 

власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги, 

– анализ и оценка на основните тенденции на законодателството в държавите-членки, което се 

отнася до свободното движение на работници и координирането на системите за социална 

сигурност, както и до финансирането на мрежи от експерти в тази област, 

– анализ и проучване на новостите в политиката в областта на свободното движение на работници 

във връзка, например, с края на преходните периоди и с осъвременяването на разпоредбите за 

координиране на социалната сигурност, 

– подкрепа за работата на Административната комисия и нейните подгрупи и последващи действия 

във връзка с взетите решения, както и за работата на Техническия и Консултативния комитет за 

свободно движение на работниците, 

– подкрепа за действията за подготвяне на въвеждането на новите регламенти за социалната 

сигурност, включително транснационалния обмен на опит и инициативите за информиране и 

обучение, подготвени на национално равнище, 

– финансиране на действия, насочени към предоставяне на по-добри услуги на обществото и 

повишаване на неговата осведоменост, включително мерки за идентифициране на проблемите, 

свързани със социалната сигурност на работниците мигранти, както и други проблеми, 

отнасящи се до тяхното положение във връзка със заетостта,мигранти и мерки за 

ускоряване и опростяване на административните процедури, анализ на пречките пред свободното 

движение на работници и липсата на координация на системите за социална сигурност и тяхното 

отражение върху хората с увреждания, включително адаптиране на административните 

процедури към новите техники за обработка на информацията, за да се подобри системата за 

придобиване на права и изчисляването и изплащането на обезщетения съгласно регламенти 

(ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО) № 859/2003, както и Регламент (ЕО) № 

883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009 за неговото прилагане и Регламент (ЕС) № 1231/2010, 

– подготвяне на информация и действия за осведомяване на обществеността за нейните права за 

свободно движение на работници и координиране на схемите за социална сигурност, 

– подпомагане на електронния обмен на информация за социалната сигурност между държавите 

членки с цел улесняване на прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 

987/2009 за неговото прилагане. Това включва поддръжката на централния възел на системата 

EESSI, изпитване на системните компоненти, дейности на бюрото за помощ, подпомагане на по-

нататъшната разработка на системата и обучение. 

Обосновка: 

Необходимо е да се увеличи финансирането за поетите задължения и плащанията, за да се гарантира 

адекватен размер на ресурсите за приключване на изграждането на единния пазар и отстраняването 

на оставащите пречки, свободното движение на работници трябва да бъде насърчавано и подкрепяно.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 102 
=== FEMM/6007 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 



 

 127 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 03 — Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална 

сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Резерви           

Общо 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000   8 589 000 5 700 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на: 

Текстът се изменя, както следва: 

– разходи за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с 

постигане на целта на програмата или на мерките по този бюджетна позиция, както и всички 

други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на публичната 

власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за услуги, 

– анализ и оценка на основните тенденции на законодателството в държавите-членки, което се 

отнася до свободното движение на работници и координирането на системите за социална 

сигурност, както и до финансирането на мрежи от експерти в тази област, 

– анализ и проучване на новостите в политиката в областта на свободното движение на работници 

във връзка, например, с края на преходните периоди и с осъвременяването на разпоредбите за 

координиране на социалната сигурност, 

– подкрепа за работата на Административната комисия и нейните подгрупи и последващи действия 

във връзка с взетите решения, както и за работата на Техническия и Консултативния комитет за 

свободно движение на работниците, 

– подкрепа за действията за подготвяне на въвеждането на новите регламенти за социалната 

сигурност, включително транснационалния обмен на опит и инициативите за информиране и 

обучение, подготвени на национално равнище, 

– финансиране на действия, насочени към предоставяне на по-добри услуги на обществото и 

повишаване на неговата осведоменост, включително мерки за идентифициране на проблемите, 

свързани със социалната сигурност,сигурност на работниците мигранти и мерки за ускоряване и 

опростяване на административните процедури, съобразен със социалното измерение анализ на 

пречките пред свободното движение на работници и липсата на координация на системите за 

социална сигурност и тяхното отражение върху хората с увреждания, включително адаптиране на 

административните процедури към новите техники за обработка на информацията, за да се 

подобри системата за придобиване на права и изчисляването и изплащането на обезщетения 

съгласно регламенти (ЕИО) № 1408/71 и (ЕИО) № 574/72, Регламент (ЕО) № 859/2003, както и 

Регламент (ЕО) № 883/2004, Регламент (ЕО) № 987/2009 за неговото прилагане и Регламент (ЕС) 

№ 1231/2010, 

– подготвяне на информация и действия за осведомяване на обществеността за нейните права за 

свободно движение на работници и координиране на схемите за социална сигурност, 

– подпомагане на електронния обмен на информация за социалната сигурност между държавите 

членки с цел улесняване на прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 

987/2009 за неговото прилагане. Това включва поддръжката на централния възел на системата 

EESSI, изпитване на системните компоненти, дейности на бюрото за помощ, подпомагане на по-
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нататъшната разработка на системата и обучение. 

Обосновка: 

Следва да се анализират специфични за пола причини, които могат да пречат на мобилността на 

жените или да оказват влияние върху нея, както и специфичното въздействие на мобилността върху 

постигането на баланс между професионалния и личния живот. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1142 
=== S&D//7045 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 03 — Свободно движение на работници, координиране на схемите за социална 

сигурност и мерки за мигрантите, включително мигрантите от трети държави 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 03 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Резерви           

Общо 8 000 000 5 482 852 8 589 000 6 200 000 8 589 000 5 700 000 3 400 000 3 900 000 11 989 000 9 600 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Целта на тази дейност е да се насърчи географската .......... на истински пазар на труда на европейско 

равнище. 

Добавя се следният текст: 

Изменя се, както следва: 

Целта на тази дейност е да се насърчи географската и професионалната мобилност 

(включително координацията на схемите за социална сигурност) на работниците в Европа с 

оглед преодоляване на препятствията пред свободното движение на работници и допринасяне 

за създаването на истински пазар на труда на европейско равнище.  

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на действия за подкрепа на мониторинга 

на правото на Съюза посредством финансиране на мрежа от експерти в областта на 

свободното движение на работници и социалната сигурност, които представят редовни 

доклади за прилагането на правните актове на Съюза в държавите членки и на равнището на 

Съюза, както и анализ и оценка на основните тенденции в законодателството в държавите 

членки по отношение на свободното движение на работниците и координацията на 

системите за социална сигурност. Този бюджетен кредит е предназначен също така да покрие 

действия по подкрепа на управлението на правните актове на Съюза посредством заседания на 

комитетите, действия за повишаване на осведомеността и за изпълнение и друга специфична 

техническа помощ, както и развитието на системата за електронен обмен на данни за 

социалната сигурност (EESSI) и нейното прилагане.  

Този бюджетен кредит е предназначен по-специално за покриване на:  

— разходи за проучвания, срещи на експерти, информация и публикации, пряко свързани с 

постигане на целта на програмата или на мерките по тази бюджетна позиция, както и всички 

други разходи за техническа и административна помощ, които не включват задачи на 

публичната власт, възложени на външни изпълнители от Комисията по ad hoc договори за 
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услуги, 

— анализ и оценка на основните тенденции на законодателството в държавите членки, което 

се отнася до свободното движение на работници и координирането на системите за социална 

сигурност, както и до финансирането на мрежи от експерти в тази област,  

— анализ и проучване на новостите в политиката в областта на свободното движение на 

работници във връзка, например, с края на преходните периоди и с осъвременяването на 

разпоредбите за координиране на социалната сигурност, 

— гарантиране на справедлива мобилност чрез допълнителни информационни центрове,  

— подкрепа за работата на Административната комисия и нейните подгрупи и последващи 

действия във връзка с взетите решения, както и за работата на Техническия и 

Консултативния комитет за свободно движение на работниците,  

— подкрепа за действията за подготвяне на въвеждането на новите регламенти за социалната 

сигурност, включително транснационалния обмен на опит и инициативите за информиране и 

обучение, подготвени на национално равнище,  

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета и увеличаване на сумите по този бюджетен ред с цел също така 

осигуряване на достатъчно средства за предоставяне на необходимите финансови средства за 

„Европейската мрежа за справедлива мобилност“, която представляваше успешно подготвително 

действие сред редица държави членки. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4140 
=== BUDG/4140 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 

семейството 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Резерви           

Общо 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 500 000 5 118 000 2 800 000 

Забележки: 

След списък завършва с: 

– вземане под внимание на демографските тенденции, семейния .......... движение на хора и 

равенството между мъжете и жените. 

Добавя се следният текст: 

Някои държави в ЕС, поради погрешни анализи и проучвания, не разполагат с правилни 

количествени данни за демографското положение. 

Обосновка: 

Демографските промени и развитието на социалното положение в ЕС ще бъдат от голямо значение 

през следващите десетилетия. Статистическите данни относно демографските промени и структурата 

на населението се използват все повече в процеса на вземане на решения и в процесите в областта на 
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икономиката, социалната сфера и културата, поради което са необходими някои подробни 

проучвания и анализи. Точността и верността на тези проучвания могат да доведат до забележителни 

резултати в средносрочен и дългосрочен план, като се избягва развитието на стратегически грешки, 

така че е необходимо да се отпусне по-голям бюджет. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4266 
=== BUDG/4266 === 

Внесено от Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 

семейството 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Резерви           

Общо 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000   4 118 000 2 300 000 

Забележки: 

След параграф: 

Разходи за проучвания, срещи на експерти, информация .......... изпълнители от Комисията по ad hoc 

договори за услуги. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен да покрива по-специално разходитеразходи за доклади на 

Комисията (включително годишния доклад за социалното положение и доклад за демографските 

промени и последиците от тях на всеки две години, в съответствие с член 159 от ДФЕС),ДФЕС, 

както и доклади на Комисията във връзка с проблеми, отнасящи се до социалното положение (които 

могат да бъдат поискани от Европейския парламент в съответствие с член 161 от ДФЕС). В своя 

доклад Комисията трябва да вземе предвид, че уреждането на въпроси, свързани със семейния 

живот, е от компетенциите на държавите членки. 

След параграф: 

Разходи за анализ за докладите, посочени в ДФЕС, както .......... необходимото внимание на аспекта, 

свързан с пола: 

Текстът се изменя, както следва: 

– анализ на влиянието на застаряването на населението в контекста на едно общество за всички 

възрасти по отношение на тенденциите в нуждите от грижи и социална закрила, поведението и 

съпътстващите политики, включително проучвания върху малцинствата от възрастни хора или 

мигранти, както и върху положението на лицата, полагащи домашни грижи без заплащане, 

– анализ на влиянието на демографските променидемографската промяна върху политиките, 

мерките и програмите на Съюза и държавите членки и изготвяне на препоръки за изменения в 

областта на икономическата и другите политики, мерки и програми на равнището на Съюза и 

на национално равнище, с целза да се предотврати отрицателният ефект от застаряването на 

обществото и уязвимостта на семейството,обществото, 

– анализ на връзките между организацията на семействата, семейните единици и демографските 

тенденции, 
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– анализ на тенденциите по отношение на бедността, доходите и разпределението на богатството и 

тяхното по-широко обществено въздействие, 

– идентифициране на съществуващите връзки между технологичното развитие (влияние върху 

комуникационните технологии, географската и професионалната мобилност) и последиците за 

домакинствата и обществото като цяло, 

– анализ на връзките между уврежданията и демографските тенденции, анализ на социалното 

положение на хората с увреждания и техните семейства и на нуждите на децата с увреждания в 

рамките на техните семейства и общности, 

– анализ на тенденциите в областта на социалните цели (като запазване на придобити права или 

тяхното разширяване) по отношение както на стоките, така и на услугите, като се вземат предвид 

новите социални предизвикателства и закрилата на семейството,предизвикателства, както и 

демографските тенденции и промяната във взаимоотношенията между поколенията, 

– разработване на подходящи методологически инструменти (набор(серии от социални показатели, 

техники за симулации, събиране на данни за инициативиинициативите във връзка с политиката 

на всички равнища и др.), които да осигурят на докладите за социалното положение, социалната 

закрила и социалното приобщаване стабилна количествена и научна основа за докладите 

относно социалното положение, социалната закрила и социалното приобщаване, както и 

относно социалната, правна и икономическа защита на семейството,основа, 

– повишаване на осведомеността и организиране на дебати по основните демографски и социални 

предизвикателства с цел насърчаване на по-добри отговори чрез политиката, 

– вземане под внимание на демографските тенденции, семейния живот и детството при изпълнение 

на съответните политики на Съюза, като свободното движение на хора и равенството между 

мъжете и жените. 

Обосновка: 

Като основен градивен елемент на обществото, семейството се нуждае от специална закрила. То 

формира бъдещите граждани и данъкоплатци и следователно обществото и социалните организации 

трябва да му отделят специално внимание. При отпускането на финансиране за извършването на 

демографско проучване това трябва да бъде взето предвид на всички равнища. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 566 
=== EMPL/6262 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 

семейството 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Резерви           

Общо 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000  1 500 000 4 118 000 3 800 000 

Обосновка: 

Европейският съюз е изправен пред важни социални и демографски предизвикателства и ще се 

сблъсква с тях през идните години. Важно е да се инвестира в анализи и проучвания с оглед 
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създаване на ефективни политики за справяне с тези предизвикателства. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1162 
=== S&D//7066 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 04 — Анализ и проучвания на социалното положение, демографските данни и 

семейството 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 04 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Резерви           

Общо 4 000 000 2 697 911 4 118 000 2 800 000 4 118 000 2 300 000 1 000 000 1 500 000 5 118 000 3 800 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити в проектобюджета не са достатъчно амбициозни, затова те следва да бъдат 

увеличени до по-високо равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4001 
=== BUDG/4001 === 

Внесено от Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, по-специално, на следните дейности: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за мерки за информиране и обучение 

на работнически организации, включително представители на работнически организации в страните 

кандидатки, които произтичат от действие на Съюза в рамките на изпълнението на социалното 

измерение на Съюза. Тези мерки следва да помогнат на работническите организации да се справят с 

общите предизвикателства, които стоят пред европейската политика по заетостта и европейската 

социална политика, определени в стратегията „Европа 2020“, и в контекста на инициативите на 

Съюза за борба с последиците от икономическата криза. Специално внимание ще бъде обърнато на 

обучението относно предизвикателствата, свързани със социалното измерение на пола, на 

работното място. 
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Обосновка: 

Стратегията „Европа 2020“ определя специфични цели, свързани с пола, по отношение на работния 

пазар. Тези цели не могат да бъдат постигнати без засилването на измерението, свързано с пола, в 

структурата и дейността на работническите организации. Специални въпроси, свързани с пола, могат 

да бъдат разрешени чрез предоставянето на възможности и образование на работниците посредством 

техните организации.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4088 
=== BUDG/4088 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4134 
=== BUDG/4134 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 000 000 1 000 000 20 508 200 14 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, по-специално, на следните дейности: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подкрепа на работните програми на двата специфични синдикални института, Европейския 

синдикален институт и Европейския център по въпроси, свързани с работещите, които бяха 

създадени, за да улеснят изграждането на капацитета посредством обучение и изследвания на 

европейско равнище, както и подобряването на степента на участие в управлението на Европа на 

представителите на работещите, 
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– мерки за информиране и обучение на работнически организации, включително представители на 

работнически организации в държавите кандидатки, които произтичат от действие на Съюза в 

рамките на изпълнението на социалното измерение на Съюза, 

– мерки, които включват представители на социалните партньори в държавите кандидатки, с 

конкретната цел да насърчат социалния диалог на равнището на Съюза. Той е предназначен също 

за насърчаване на равното участие на жените и мъжете в органите за вземане на решения на 

работническите организации. 

Организациите, които имат за цел да информират и обучават работници, следва да 

осъществяват информационни програми относно правата и задълженията, които те имат 

в държавата, в която са избрали да работят. 

Обосновка: 

Феноменът на незаконното наемане на работа е все още широко разпространен в ЕС, а миграцията на 

работници е постоянен процес, въпреки че в последно време не е подчертан поради икономическата 

криза, която засегна икономиката. В този контекст намаляването на укриването е цел от 

първостепенно значение и трябва да се предприемат мерки с оглед информиране и оказване на 

подкрепа на работниците, които решат да работят в държава, различна от тяхната, за да се гарантира 

тяхната заетост чрез правни методи, които носят приходи за бюджетите на държавите членки. За да 

се приложат подобни мерки, бюджетът по този ред следва да бъде увеличен. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 889 
=== ECR//8204 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -3 500 000  15 008 200 13 000 000 

Обосновка: 

Поради значително припокриване между настоящия бюджетен ред и други бюджетни редове за 

насърчаване на социалния диалог, този бюджетен ред е определен за реализиране на икономии, за да 

се гарантира, че ЕС може да насочи финансирането към ясно определени приоритетни области като 

заетостта и растежа. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 622 
=== EFDD/7852 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 -13 508 200 -8 000 000 5 000 000 5 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред не се счита за приоритетен, като за предпочитане е средствата да се насочват най-

вече към реалните потребности на работниците и служителите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 113 
=== FEMM/6024 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 250 000 3 500 000 18 758 200 16 500 000 

Забележки: 

Преди параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване, по-специално, на следните дейности: 

Текстът се изменя, както следва: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на разходи за мерки за информиране и обучение 

на работнически организации, включително представители на работнически организации в страните 

кандидатки, които произтичат от действие на Съюза в рамките на изпълнението на социалното 

измерение на Съюза. Тези мерки следва да помогнат на работническите организации да се справят с 

общите предизвикателства, които стоят пред европейската политика по заетостта и европейската 

социална политика, определени в стратегията „Европа 2020“, и в контекста на инициативите на 

Съюза за борба с последиците от икономическата криза. Специално внимание ще бъде обърнато на 

обучението относно предизвикателствата, свързани със социалното измерение на пола, на 

работното място.  

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета. Стратегията „Европа 2020“ определя специфични цели, 

свързани с пола, по отношение на работния пазар. Тези цели не могат да бъдат постигнати без 

засилването на измерението, свързано с пола, в структурата и дейността на работническите 

организации. Специални въпроси, свързани с пола, могат да бъдат разрешени чрез предоставянето на 

възможности и образование на работниците посредством техните организации. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1163 
=== S&D//7067 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 05 — Мерки за информиране и обучение на работнически организации 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 05 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Резерви           

Общо 18 257 000 12 793 321 18 758 200 16 500 000 18 508 200 13 000 000 2 750 000 6 000 000 21 258 200 19 000 000 

Обосновка: 

Този бюджетен ред е предназначен за оперативни безвъзмездни средства за две организации, 

провеждащи изследвания по въпроси, свързани с работещите, и за безвъзмездни средства за действия 

на работнически организации. Това е единственият бюджетен ред, насочен към безвъзмездни 

средства за действия на работнически организации и всъщност е една от най-малките суми, 

разпределени в бюджета за безвъзмездни средства за действия. През 2015 г. бюджетните кредити по 

този ред бяха намалени в сравнение с 2014 г. Всяка година допустими за финансиране програми не 

могат да бъдат финансирани поради липсата на достатъчно разпределени бюджетни средства. Това 

обяснява необходимостта от увеличаване на средствата по този бюджетен ред, за да съответстват на 

реалното търсене на действия.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 631 
=== EFDD/7866 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 -3 313 000 -400 000 4 000 000 4 000 000 

Обосновка: 

Не считаме този бюджетен ред за приоритет, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 580 
=== EMPL/6297 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

EMPL/6297 Компромисно изменение между EMPL/6265, EMPL/6264 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Резерви           

Общо 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000  2 000 000 7 313 000 6 400 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване по-специално на следните дейности: 

Текстът се изменя, както следва: 

– мерки за създаване на условия за социален диалог в предприятията и реално участие на 

работниците и служителите в управлението на предприятията, предвидени в Директива 

2009/38/ЕО относно европейските работнически съвети, директиви 2001/86/ЕО и 2003/72/ЕО 

относно участието на заетите лица съответно в европейското дружество и европейското 

кооперативно дружество, Директива 2002/14/ЕО за създаване на обща рамка за информиране и 

консултиране на работниците и служителите в Европейската общност, Директива 98/59/ЕО 

относно колективните уволнения и член 16 от Директива 2005/56/ЕО относно презграничните 

сливания на дружества с ограничена отговорност, 

– инициативи за укрепване на транснационалното сътрудничество между представители на 

работниците и работодателите по отношение на информацията, консултирането и участието на 

работниците и служителите в дружества с дейност в повече от една държава членка и кратки 

обучения за преговарящи и представители в транснационални органи за информация, 

консултиране и участие могат да бъдат финансирани в този контекст. В тях могат да участват 

социални партньори от страните кандидатки, 

– мерки за даване на възможност на социалните партньори да упражняват своите права и 

задължения по отношение на участието на работниците и служителите, особено в рамките на 

европейските работнически съвети, да се запознаят с транснационални споразумения между 

предприятия и да засилят своето сътрудничество по отношение на правото на Съюза относно 

участието на заетите лица, 

– операции за поощряване на по-активното участие на наетите лица в предприятия, както и за да се 

оценятпредприемат последващи действия във връзка с констатациите на „проверка на 

пригодността“и нейното въздействие върхуна актове на Съюза в областта на информирането и 

консултирането на работниците, 

– иновативни действия, свързани с участието на работниците и служителите, с цел да се съдейства 

за предвиждането на промени и за предотвратяването и решаването на спорове в контекста на 

корпоративното преструктуриране, сливанията, поглъщанията и преместванията в рамките на 

предприятия и групи предприятия със съюзно измерение,  

– мерки за засилване на сътрудничеството на социалните партньори за повишаване на участието на 

заетите лица при разработването на решения за преодоляване на последиците от икономическата 

криза, като например масовите съкращения, или необходимостта от преминаване към 

приобщаваща, устойчива и нисковъглеродна икономика, 

– транснационален обмен на информация и добри практики по въпроси от значение за социалния 

диалог на ниво предприятие. 

Обосновка: 

EMPL/6264 

За действията, набелязани по този бюджетен ред, са необходими повече ресурси, за да се отговори на 

интереса за участие на съответните заинтересовани страни. 
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EMPL/6265 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1164 
=== S&D//7068 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 06 — Информация, консултиране и участие на представители на предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 06 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Резерви           

Общо 7 116 000 3 481 176 7 313 000 6 400 000 7 313 000 4 400 000 1 000 000 3 000 000 8 313 000 7 400 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити в проектобюджета не са достатъчно амбициозни, затова те следва да бъдат 

увеличени до по-високо равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4089 
=== BUDG/4089 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Резерви           

Общо 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 623 
=== EFDD/7853 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 



 

 139 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 -11 775 000 -5 300 000 4 000 000 4 000 000 

Обосновка: 

Не считаме, че това е приоритетен бюджетен ред, който трябва да бъде подкрепян. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 567 
=== EMPL/6268 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Резерви           

Общо 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000  3 000 000 15 775 000 12 300 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1165 
=== S&D//7069 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 01 08 — Колективни трудови правоотношения и социален диалог 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 01 08 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Резерви           

Общо 15 641 000 8 876 998 15 775 000 12 300 000 15 775 000 9 300 000 1 000 000 4 000 000 16 775 000 13 300 000 

Обосновка: 

В контекста на укрепване на ИПС и процеса на европейския семестър е от основно значение да бъдат 

подпомогнати участието и поемането на ангажимент от страна на социалните партньори, за което е 

необходим адекватен размер на ресурсите. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4090 
=== BUDG/4090 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4262 
=== BUDG/4262 === 

Внесено от Arne Gericke 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000   73 587 600 31 456 000 

Забележки: 

След параграф: 

С оглед на реализирането на общите цели на EaSI за .......... на работниците, специфичните цели на ос 

Прогрес са: 

Текстът се изменя, както следва: 

– разработване и разпространение на висококачествени сравнителни аналитични знания, за да се 

гарантира, че политиката по заетостта и социалните въпроси на Съюза и законодателството в 

областта на здравословните и безопасни условия на труд се основават на надеждни данни и 

отговарят на потребностите, предизвикателствата и условията в отделните държави членки и в 

останалите участващи държави, 

– улесняване на ефективния и приобщаващ обмен на информация, взаимно обучение и диалог по 

въпросите на политиката по заетостта и социалните въпроси на Съюза и законодателството в 

областта на здравословните и безопасни условия на труд на европейско, национално и 
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международно равнище с цел подпомагане на държавите членки и на останалите участващи 

държави при разработването на техните политики и прилагането на законодателството на Съюза, 

– предоставяне на финансова подкрепа на създателите на политиките с цел насърчаване на 

реформите на социалната политика и на политиката по отношение на пазара на труда, изграждане 

на капацитета на основните действащи лица за проектиране и осъществяване на социалното 

експериментиране и предоставяне на достъп до съответните знания и експертен опит, 

– мониторинг и оценка на изпълнението на Европейските насоки и препоръки за заетостта и ефекта 

от тях, особено чрез Съвместния доклад за заетостта, и анализиране на взаимодействието между 

ЕСЗ и сферите на общата икономическа и социална политика, 

– предоставяне на финансова подкрепа на организации на Съюза и национални организации с цел 

разработване, насърчаване и подпомагане на прилагането на политиката по заетостта и 

социалните въпроси и законодателството на Съюза в областта на здравословните и безопасни 

условия на труд, 

– повишаване на осведомеността, обмен на добри практики, разпространение на информация и 

насърчаване на дебатите по основните предизвикателства и политически въпроси във връзка с 

условията на труд, равенството между мъжете и жените , здравословните и безопасни условия на 

труд, съвместяването на работата и семейния живот и застаряващото общество, включително сред 

социалните партньори, 

– стимулираненасърчаване на създаването на работни места, по-специално във връзка със 

семейните МСП, стимулиране на младежката заетост и борба с бедността чрез насърчаване на 

по-голямо социално сближаване чрез социален знак. 

Обосновка: 

При социалната политика и законодателството за условията на труд трябва да се вземат предвид 

семейните МСП. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4408 
=== BUDG/4408 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Обосновка: 

Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на т.нар. политики на 

строги икономии, меморандуми за разбирателство и програми за приспособяване доведоха до 

исторически равнища на безработицата. Съкращаването на предложените от Комисията суми би 

възпрепятствало приемането на вида политики, които са необходими за създаването на работни 
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места и за подобряването на условията на труд при настоящата социално-икономическа 

действителност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 890 
=== ECR//8205 === 

Внесено от Европейски консерватори и реформисти 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 -7 394 000  66 193 600 31 456 000 

Обосновка: 

С цел да се предприемат стъпки, за да се гарантира, че равнището на плащанията се определя въз 

основата на технически критерии като данни за годишното изпълнение и с оглед постигане на 

икономии по бюджетни редове, за които са установени ниски равнища на изпълнение (31,24% на 13 

юли 2015 г.), този бюджетен ред е определен с оглед на търсенето на възможности за по-голяма 

ефективност на бюджета.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 568 
=== EMPL/6269 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 12 394 000 74 681 600 43 850 000 

Обосновка: 

Насърчаването на заетостта и социалното приобщаване е неразделна част от стратегическата цел на 

Съюза за устойчив икономически растеж, с повече и по-добри работни места и по-голямо социално 

сближаване. За тази цел подпомагането на заетостта и социалната политика трябва да бъде засилено, 

а наличното финансиране за програмата ПРОГРЕС (PROGRESS) да бъде увеличено.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 569 
=== EMPL/6270 === 
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Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 1 094 000 7 394 000 74 681 600 38 850 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета за 2016 г.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1166 
=== S&D//7070 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 01 — „Прогрес“ — Подкрепа за разработването, изпълнението, мониторинга и 

оценката на политиката на Съюза в областта на заетостта и социалната политика и на 

законодателството в областта на условията на труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 01 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Резерви           

Общо 72 494 000 22 666 588 74 681 600 38 850 000 73 587 600 31 456 000 5 094 000 11 394 000 78 681 600 42 850 000 

Обосновка: 

Насърчаването на заетостта и социалното приобщаване е неразделна част от стратегическата цел на 

Съюза за устойчив икономически растеж, с повече и по-добри работни места и по-голямо социално 

сближаване. За тази цел подпомагането на заетостта и социалната политика трябва да бъде засилено, 

а наличното финансиране за програмата ПРОГРЕС (PROGRESS) да бъде увеличено. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4091 
=== BUDG/4091 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Резерви           

Общо 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 2 625 000 22 061 000 14 300 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 570 
=== EMPL/6272 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Резерви           

Общо 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 335 000 4 625 000 22 061 000 16 300 000 

Обосновка: 

Действията по EURES, които улесняват мобилността, трябва да бъдат засилени поради 

положителното въздействие върху икономиката и заетостта.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 963 
=== EPP//7536 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Резерви           

Общо 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 1 335 000 2 825 000 23 061 000 14 500 000 

Обосновка: 

Допълнителните бюджетни кредити отразяват приоритетите на Парламента за бюджета за 2016 г., а 
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именно насърчаване на заетостта, предприятията и предприемачеството. Предложеното увеличение 

цели основно подкрепа на програмата „Твоята първа работа с EURES“, чието успешно изпълнение и 

осезаеми резултати трябва да бъдат допълнително подсилени през 2016 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1167 
=== S&D//7071 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 02 — EURES — насърчаване на доброволната географската мобилност на 

работниците и увеличаване на възможностите за работа  

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 02 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Резерви           

Общо 21 392 000 9 424 939 22 061 000 14 300 000 21 726 000 11 675 000 2 335 000 4 625 000 24 061 000 16 300 000 

Обосновка: 

Действията по EURES, които улесняват мобилността, трябва да бъдат засилени поради 

положителното въздействие върху икономиката и заетостта. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4092 
=== BUDG/4092 === 

Внесено от Jens Geier 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  2 728 000 25 624 200 17 000 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4135 
=== BUDG/4135 === 

Внесено от Victor Negrescu, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-
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откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 5 000 000 1 500 000 30 624 200 15 772 000 

Забележки: 

След параграф: 

Всички вноски за изплащане от финансови инструменти .......... 21, параграф 3, буква и) от 

Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

Следва да бъде създадена регулаторна рамка, за да се осигури прозрачност относно 

изоставените къщи, които са собственост на държавата, и да се даде възможност на 

заинтересованите субекти да се свържат с отговорния орган, за да придобият собственост 

или право на ползване на такива земи и сгради за създаването на социални предприятия. Следва 

също така да се определят условията, при които заинтересованите субекти могат да създават 

тези социални предприятия и при които местните органи са задължени да предоставят 

правото на ползване или собственост. Настоящата система с концесия или публична тръжна 

процедура трябва да се избягва, тъй като би възпрепятствала или блокирала инициативите за 

създаване на социални предприятия. 

Обосновка: 

Трябва да се подпомогне създаването на социални предприятия, които са способни да предоставят 

услугите, необходими на различните изключени категории от населението. Увеличението на 

предоставената сума по този бюджетен ред има за цел да подпомогне създаването на необходимата 

на тези дружества инфраструктура и да осигури необходимата помощ за тяхното създаване и 

развитие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4410 
=== BUDG/4410 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Pablo Iglesias, 

Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês 

Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Обосновка: 
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Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на т.нар. политики на 

строги икономии, меморандуми за разбирателство и програми за приспособяване доведоха до 

исторически равнища на безработицата. Поради това няма основание бюджетните кредити за поети 

задължения да се определят на равнище, което е по-ниско от равнището в бюджета за 2015 г.; 

напротив, те следва да бъдат увеличени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 632 
=== EFDD/7867 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000  10 000 000 25 624 200 24 272 000 

Обосновка: 

Важно е да се подкрепи този бюджетен ред, като се увеличи равнището на бюджетните кредити за 

плащания. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 548 
=== EMPL/6208 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 4 000 000 6 728 000 29 624 200 21 000 000 

Забележки: 

След параграф: 

Всички вноски за изплащане от финансови инструменти .......... 21, параграф 3, буква и) от 

Финансовия регламент. 

Добавя се следният текст: 

Разпределени са 4 милиона евро за подкрепа и техническа помощ за ползвалите 

микрофинансиране. 
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Обосновка: 

Проучванията показват, че е необходимо бенефициентите по тази програма да получават техническа 

помощ и подкрепа от експерти при създаването и продължаването на своята стопанска дейност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 103 
=== FEMM/6008 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000   25 624 200 14 272 000 

Забележки: 

След параграф: 

С оглед постигането на общите цели на EaSI, по-специално .......... ос Микрофинансиране и социално 

предприемачество са: 

Текстът се изменя, както следва: 

– подобряване на достъпността и наличието на микрофинансиране за лица, които са загубили или 

са застрашени от загуба на работата си, или които срещат затрудненияимат трудности да 

навлязат или да се завърнат на пазара на труда, лица, изложени на риск от социално изключване, 

и уязвими лица, включително жени, които желаят да започнат предприемаческа кариера, 

които са в неравностойно положение по отношение на достъпа до традиционния кредитен пазар и 

които желаят да започнат или да разработят свои собствени микропредприятия; както и за 

микропредприятия, особено такива, в които работят лица, като посочените по-горе,посочени в 

буква а), 

– изграждане на институционалния капацитет на субектите, предоставящи микрокредитиране, 

– подпомагане на развитието на социални предприятия. 

Обосновка: 

Едно от най-сериозните препятствия за жените предприемачи все още е достъпът до финансиране. 

Предоставянето на помощ в областта на микрофинансирането може да помогне на жените да 

започнат кариера в областта на предприемачеството и по този начин принос за намаляване на 

безработицата и засилване на икономическия растеж. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1047 
=== GUE//7276 === 

Внесено от Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 1 375 800 2 728 000 27 000 000 17 000 000 

Обосновка: 

Социалните последици от икономическата и финансовата криза и прилагането на т.нар. политики на 

строги икономии, меморандуми за разбирателство и програми за приспособяване доведоха до 

исторически равнища на безработицата. Поради това няма основание бюджетните кредити за поети 

задължения да се определят на равнище, което е по-ниско от равнището в бюджета за 2015 г.; 

напротив, те следва да бъдат увеличени. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1168 
=== S&D//7072 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 02 03 — Микрофинансиране и социално предприемачество — подобряване на 

наличното финансиране и достъпа на физически и юридически лица до него, особено за най-

откъснатите от пазара на труда и за социалните предприятия 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 02 03 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Резерви           

Общо 26 457 000 11 815 018 25 624 200 17 000 000 25 624 200 14 272 000 2 000 000 4 728 000 27 624 200 19 000 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити в проектобюджета не са достатъчно амбициозни, затова те следва да бъдат 

увеличени до по-високо равнище. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4068 
=== BUDG/4068 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -20 360 000 -20 360 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Това не спада към основните задачи на ЕС. Не е необходимо да съществува специална агенция. Най-

належащите въпроси могат да се разглеждат от Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 624 
=== EFDD/7854 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Резерви           

Общо 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 -10 360 000 -10 360 000 10 000 000 10 000 000 

Обосновка: 

Не считаме, че е приоритет подкрепата за тази фондация, лишена от действителна добавена стойност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 571 
=== EMPL/6277 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Резерви           

Общо 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

S 03 01 04 01 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

Забележките се изменят, както следва: 

Текстът се изменя, както следва: 

Функционална група и 
степен 

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) 

Длъжности 

2016 2015 г. 

Разрешени съгласно бюджета на Съюза 
Реално запълнени към 31 декември 

2014 г. 
Разрешени съгласно бюджета на Съюза 

 Постоянни Временни Постоянни Временни Постоянни Временни 
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AD 16       

AD 15  1    1 

AD 14  1  2  1 

AD 13  4  3  4 

AD 12 2 8 2 3 2 7 

AD 11 1 5 1 5 1 5 

AD 10 1 4  1 1 4 

AD 9 1 3 1 1 1 3 

AD 8 1 5 1 6 1 7 

AD 7 2 5 2 4 2 5 

AD 6  5  12  6 

AD 5  1 1 4   

Общо AD 8 42 8 41 8 43 

AST 11       

AST 10  2  2  2 

AST 9  7  3  6 

AST 8  8  3  7 

AST 7 1 10  8  9 

AST 6 3  1 5 2 2 

AST 5 2 8 2 1 3 6 

AST 4 1  1 6 2 1 

AST 3   1 4 1 1 

AST 2 1 1  4 1 1 

AST 1  2 

1 

5 1 1 1 

Общо AST  8 38 

37 

10 37 10 36 

AST/SC 6       

AST/SC 5       

AST/SC 4       

AST/SC 3       

AST/SC 2       

AST/SC 1       

Общо AST/SC       

Общо 16 80 

79 

18 78 18 79 

Общо персонал 96 

95 

96 97 

Обосновка: 

Подходът на резерва за преназначаване не е подходящ. Тази сума покрива една позиция AST1 за 

временно наето лице в щатното разписание.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 104 
=== FEMM/6009 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 

Резерви           

Общо 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000   20 360 000 20 360 000 
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Забележки: 

След параграф: 

Част от този бюджетен кредит е предназначена също .......... теми, които са от значение за семейните 

политики: 

Текстът се изменя, както следва: 

– политика на работното място, която е съобразена с нуждите на семействата (установяване на 

баланс между професионален и личен живот, условия на труд и пр.). Това ще включва 

провеждането на проучване, което да прави сравнение на положението съответно на 

майките, които работят, майките, които предпочитат да останат у дома, и жените без 

деца, така че да се хвърли повече светлина върху положението на всяка от тези групи жени 

спрямо пазара на труда, като се разгледат по-конкретно равнището на заетост, разликите 

в заплащането и пенсиите и развитието на кариерата,пр.), 

– фактори, които оказват влияние на положението на семействата във връзка с общностните 

политики относно жилищното настаняване (достъп до приемливи жилища за семействата), 

– подкрепа на семействата на всички етапи от живота по отношение, например, на отглеждането на 

деца и други въпроси, които попадат в сферата на дейност на фондацията. 

Обосновка: 

Важна част от постигането на баланс между професионалния и личния живот е решението човек да 

има деца и да се грижи за тях. Следва да се извърши анализ във връзка с последиците на решенията, 

взети по отношение на семейството, върху последващата кариера, включително евентуалния ефект 

върху разликата в заплащането и разликата в пенсиите. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 800 
=== VERT/7729 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 11 — Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 11 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Резерви           

Общо 20 371 000 20 371 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 20 360 000 37 000 37 000 20 397 000 20 397 000 

Обосновка: 

Подходът на резерва за преназначаване не е подходящ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4002 
=== BUDG/4002 === 

Внесено от Biljana Borzan 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 
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цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Забележки: 

След параграф: 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент .......... кредити между оперативни и 

административни разходи. 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта на Агенцията е да предоставя на институциите на Съюза, на държавите членки и на 

заинтересовани странилица техническа, научна и икономическа информация за използване в 

областта на здравето и безопасността на труда. Специално внимание следва да се обръща на 

аспектите, свързани със социалното измерение на пола, в областта на здравето и 

безопасността на труда. при работа. 

След параграф: 

Към записаните в тази статия бюджетни кредити трябва .......... настоящия раздел, което е неделимо 

от общия бюджет. 

Текстът се изменя, както следва: 

Вноската на Съюза за 2016 г. възлиза на общо 14 679 00014 671 260 EUR. Към 

заложенатавписаната в бюджета сума от 14 663 000в размер на 14 655 260 EUR се добавя сума в 

размер на 16 000 EUR от възстановяването на излишъка.излишък. 

Обосновка: 

Областта на здравето и безопасността на труда включва предизвикателства, свързани със социалното 

измерение на пола, които не могат да се пренебрегват, като сегрегацията при наемане на работа, 

разликата в заплащането, работното време, работните помещения, несигурните условия на труд, 

разделението на труда в домакинството, сексизма и дискриминацията, основана на пола, както и 

физическите различия между жените и мъжете, включително по отношение на възпроизвеждането, са 

фактори, които засягат опасностите, пред които са изправени жените на работното място. Факторите, 

свързани със социалното измерение на пола, трябва да бъдат разгледани при подобряването на 

здравето и безопасността на труда.  

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4069 
=== BUDG/4069 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -14 655 260 -14 655 260 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Това не спада към основните задачи на ЕС. Не е необходимо да съществува специална агенция. Най-

належащите въпроси могат да се разглеждат от Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4074 
=== BUDG/4074 === 

Внесено от Jens Geier, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 633 
=== EFDD/7868 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 -4 655 260 -4 655 260 10 000 000 10 000 000 

Обосновка: 

Ролята и действителната добавена стойност на тази Агенция на ЕС не са ясни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 572 
=== EMPL/6278 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 15 740 15 740 14 671 000 14 671 000 

Забележки: 

След параграф: 

Към записаните в тази статия бюджетни кредити трябва .......... настоящия раздел, което е неделимо 

от общия бюджет. 

Текстът се изменя, както следва: 

Вноската на Съюза за 2016 г. възлиза на общо 14 679 00014 671 260 EUR. Към 

заложенатавписаната в бюджета сума от 14 663 000в размер на 14 655 260 EUR се добавя сума в 

размер на 16 000 EUR от възстановяването на излишъка.излишък. 

Обосновка: 

Европейските работодатели и европейските работници и служители са изправени пред важни 

предизвикателства в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Справянето с тези 

предизвикателства е от голямо значение и изисква заделянето на достатъчно ресурси за тази цел. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 114 
=== FEMM/6025 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 12 — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 12 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Резерви           

Общо 14 534 000 14 534 000 14 663 000 14 663 000 14 655 260 14 655 260 7 740 7 740 14 663 000 14 663 000 

Забележки: 

След параграф: 

Агенцията трябва да уведоми Европейския парламент .......... кредити между оперативни и 

административни разходи. 

Текстът се изменя, както следва: 

Целта на Агенцията е да предоставя на институциите на Съюза, на държавите членки и на 

заинтересовани странилица техническа, научна и икономическа информация за използване в 

областта на здравето и безопасността на труда. Специално внимание следва да се обръща на 

аспектите, свързани със социалното измерение на пола, в областта на здравето и 

безопасността на труда.при работа. 

След параграф: 
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Към записаните в тази статия бюджетни кредити трябва .......... настоящия раздел, което е неделимо 

от общия бюджет. 

Текстът се изменя, както следва: 

Вноската на Съюза за 2016 г. възлиза на общо 14 679 00014 671 260 EUR. Към 

заложенатавписаната в бюджета сума от 14 663 000в размер на 14 655 260 EUR се добавя сума в 

размер на 16 000 EUR от възстановяването на излишъка.излишък. 

Обосновка: 

Възстановяване на проектобюджета. Областта на здравето и безопасността на труда включва 

предизвикателства, свързани със социалното измерение на пола, които не могат да се пренебрегват, 

като сегрегацията при наемане на работа, разликата в заплащането, работното време, работните 

помещения, несигурни условия на труд, разделението на труда в домакинството, сексизма и 

дискриминацията, основана на пола, както и физическите различия между жените и мъжете, 

включитлено по отношение на възпроизвеждането, са фактори, които засягат опасностите, пред 

които са изправени жените на работното място. Фактът, че факторите, свързани със социалното 

измерение на пола, трябва да бъдат разгледани при подобряване на здравето и безопасността на 

труда. 

Възстановяване на проектобюджета (ПБ). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4066 
=== BUDG/4066 === 

Внесено от Bas Belder 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 13 — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Резерви           

Общо 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -17 051 000 -17 051 000 p.m. p.m. 

Обосновка: 

Това не спада към основните задачи на ЕС. Не е необходимо да съществува специална агенция. Най-

належащите въпроси могат да се разглеждат от Комисията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 634 
=== EFDD/7869 === 

Внесено от Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 03 13 — Европейски център за развитие на професионалното обучение (Cedefop) 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 13 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Резерви           

Общо 17 224 000 17 224 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 17 051 000 -7 051 000 -7 051 000 10 000 000 10 000 000 

Обосновка: 

Не е ясна действителната добавена стойност на този Център. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 573 
=== EMPL/6279 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 02 — Пилотен проект — Насърчаване на защитата на правото на жилище 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Обосновка: 

Преобразуване на пилотния проект в подготвително действие.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1122 
=== S&D//7022 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 02 — Пилотен проект — Насърчаване на защитата на правото на жилище 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 02 p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо p.m. 523 430 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Обосновка: 

Преобразуване на пилотния проект в подготвително действие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4301 
=== BUDG/4301 === 

Внесено от Richard Howitt 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 14 — Подготвително действие — Социални иновации, свързани със социално и 
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младежко предприемачество 

Забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 14 p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Резерви           

Общо p.m. 697 907 p.m. 500 000 p.m. 500 000   p.m. 500 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... задължения от предходни години по 

подготвителното действие. 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен ред цели включване на разходите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 

приобщаване“ за продължаване на работата на групата на високо равнище по въпросите на 

корпоративната социална отговорност.  

Обосновка: 

Групата на високо равнище по въпросите на корпоративната социална отговорност представлява 

важен начин за продължаване на диалога и за разбиране на социалните бизнес практики, като така се 

стимулират социалните иновации, като част от ангажимента на Европейския съюз във връзка с 

корпоративната социална отговорност. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 574 
=== EMPL/6283 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 17 — Пилотен проект — Социалноосигурителна карта 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Забележки: 

След параграф: 

Този бюджетен кредит е предназначен за покриване на .......... задължения от предходни години по 

пилотния проект. 

Текстът се изменя, както следва: 

Този пилотен проект ще проучи ползите от въвеждането и, ако това е целесъобразно, ще предостави 

на разположение защитен срещу подправяне европейски електронен документ, съдържащ 

социалноосигурителните данни на лицата, като този документ би могъл да съдържа всички данни, 

необходими за проверка на трудовия статут на неговия притежател, като например подробни данни 

относно социалноосигурителния статут и работното време. Този документ ще подлежи на строги 

правила за защита на данните, особено когато се обработват чувствителни лични данни, свързани с 
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неприкосновеността на личния живот. Тази карта следва да бъде не само средство за информиране 

на работниците, но на първо място инструмент за инспекторатите по труда, чрез който те 

по-добре да откриват случаи на злоупотреби и да гарантират прилагането на социалното и 

трудово законодателство в ЕС. Европейската комисия следва да докладва редовно на 

Европейския парламент относно развитието на този пилотен проект.  

Обосновка: 

Продължаване на пилотния проект и изпълнението на останалите действия по него изискват 

увеличаване на бюджета. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1125 
=== S&D//7025 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 17 — Пилотен проект — Социалноосигурителна карта 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 17 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо 500 000 250 000 p.m. 250 000 p.m. 250 000 1 500 000 500 000 1 500 000 750 000 

Обосновка: 

Продължаването на пилотния проект и изпълнението на останалите действия по него изискват 

увеличаване на бюджета. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 804 
=== VERT/7733 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Позиция 04 03 77 20 — Пилотен проект — Последици от съкращаването на социалните помощи 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 20 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо 1 000 000 500 000 p.m. p.m. p.m. p.m. 1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Обосновка: 

В съответствие с искането на ЕП от 2014 г., този пилотен проект следва да бъде действително 

изпълнен от Комисията и следва да остане в отделен бюджетен ред. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 549 
=== EMPL/6216 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 23       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — БЪДЕЩЕТО СРЕЩА ОПИТА — за сътрудничество между поколенията за 

работни места в Европа 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

— Информационни кампании и кампании за повишаване на осведомеността; 

— семинари в най-засегнатите области/региони за разпространение на предприемачески 

умения; 

— обучения/обмен на практики с успешни местни предприемачи; 

— разработване на метод за валидиране на евентуални публични или частни мерки за подкрепа 

на форми на сътрудничество между поколенията за иновации и растеж, по-специално в 

областта на образованието, обучението и наставничеството; 

— придобиване на знания относно въздействието на съществуващите европейски и национални 

разпоредби относно сътрудничеството между поколенията в образованието и обучението, 

включително неформалното обучение, и за удовлетвореността на работното място и 

предоставяне на данните, необходими за евентуални промени, ако такива са необходими; 

— оказване на съдействие за установяване на показатели относно социално-икономическото 

въздействие на сътрудничеството между поколенията в образованието и обучението, 

включително неформалното обучение, и за удовлетвореността на работното място; 

— разработване на инструменти за оценяване, от гледна точка на ефективното използване на 

публични и частни ресурси, на социално-икономическата стойност на микро- и 

макроикономическо равнище на сътрудничеството между поколенията в предприятията и за 

удовлетвореността на работното място, особено в областта на образованието и чрез взаимно 

обучение, професионални напътствия и наставничество; 

— оценка на това доколко би била полезна евентуална бъдеща европейска програма или 

политика в подкрепа на обучението, професионалните напътствия и наставничеството 

между поколенията и други форми на сътрудничество между поколенията за растеж. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Дългосрочната безработица поставя представителите на икономически активното население в 
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особено уязвимо положение, като възрастта е най-често срещаната променлива величина за 

дългосрочна безработица. По-възрастните безработни нямат същия достъп до заеми и възможности 

за финансиране като младите безработни.  

Този пилотен проект е насочен към хората със значителен професионален опит, които се борят с 

дългосрочна безработица.  

Посредством този пилотен проект целевата група ще бъде запозната с възможности за придобиване 

на предприемачески умения за конкретни проекти във връзка със самостоятелната заетост. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 550 
=== EMPL/6217 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 24 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 24       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — активно участие на по-младото и по-възрастното поколение в 

Европа в съвместното определяне на политиките и съвместното вземане на решения 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Основно проучване на равнището на ЕС на статуквото във всички държави членки за намиране 

на области, в които са необходими действия или за установяване на политическите 

последствия. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на това подготвително действие е прилагане на бялата и зелената книга за адекватни, сигурни 

пенсии, в които се посочва голямото значение на европейската политика в областта на поколенията.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 551 
=== EMPL/6222 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 
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SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 29 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 29       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Ново начало — Подобряване на благосъстоянието на децата с увреждания 

и/или със специални нужди, живеещи в институциите за деца, лишени от родителски грижи 

(домове за сираци) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

— Подобряване на благосъстоянието на децата с увреждания и/или със специални нужди, 

живеещи 

в институциите за деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци). 

— Подобряване на квалификацията на персонала в институциите за деца, лишени от 

родителски грижи (домове за сираци) чрез специални програми и обучения, с акцент върху 

специалните нужди на децата с увреждания и/или специални нужди. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Целта на проекта е подобряване на положението на децата с увреждания и/или специални нужди, 

живеещи в институциите за деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци). 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 575 
=== EMPL/6289 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 35 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 35       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — абсолвенти с екологично мислене за устойчиво бъдеще 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

За справяне с младежката безработица и непълната заетост, разгръщане на потенциала на 

„зелената“ икономика, предоставяне на възможност на МСП да въвеждат иновации, да 

творят и да се разрастват.  

Програма за платени работни стажове в областта на устойчивостта за абсолвенти, целта на 

която е единствено създаването на работни места, даващи възможност на участниците да 

научат за устойчивостта в контекста на „реалния свят“, като прилагат и стъпват върху 

умения и знания, придобити чрез университетския им опит. Работните стажове ще 

предоставят възможности за труд на участници с различен набор от умения и в различни 

дисциплини, като осигурят реализация за абсолвенти, които се интересуват от устойчивост и 

имат желание да приложат своите умения и познания, придобити чрез университетско 

образование, за да окажат положително и осезаемо въздействие.  

Развитието на знанията и професионалните умения, необходими за наемане на работа на 

глобалния екологичен пазар на труда, ще бъдат важен актив за бъдещите кариери в 

нисковъглеродната и устойчива икономика. Все по-често работодателите изискват 

новопостъпилите работници и служители да демонстрират по-голямо разбиране на 

социалните, икономическите и екологичните аспекти на своята работа, така че да 

допринесат за подобряване на екологичните показатели, на ефективността, иновациите и 

възможностите за стопанска дейност.  

Чрез координирани работни стажове за абсолвенти, абсолвентите получават възможност да 

се докажат и използват своите новаторски познания и разбиране, а работодателите 

получават хора с безпристрастен поглед върху нещата, които могат да предоставят нови идеи 

и начини на мислене относно устойчивостта и изменението на климата.  

Използване на успешните модели 

Налице е отлична възможност за изпитване, скалиране и копиране на успешните модели на 

координирано развитие на работните стажове, наемането на работа, въвеждането в 

работата, обучението, подкрепата и заетостта на абсолвенти. Успешните модели, които се 

осъществяват понастоящем в някои държави членки, предоставят на организациите, 

предимно на МСП, подкрепата, капацитета и ресурсите, необходими за достъп до 

дипломирани таланти, особено във връзка с наемането на работа, подбора и продължаващото 

обучение на абсолвентите. Той осигурява нискорисков начин на оползотворяване на потенциала 

на пазара на труда на абсолвенти и създава нови работни места.  

При подобни модели, като този на Change Agents UK и програмата Zukunftspiloten в Германия, 

след проекта се е наблюдавала висока степен на пригодност за заетост, като много работни 

стажове за абсолвенти са довели до последващи възможности за заетост както в 

Обединеното кралство, така и в цяла Европа.  

Освен че подпомагат създаването на работни места, успешните програми допълват също така 

и мобилността на младите хора в рамките на европейските държави членки и между тях. 

Change Agents UK работи с организации за създаване на екологосъобразни работни стажове за 

дипломирани наскоро абсолвенти и осигурява на повече от 200 абсолвенти годишно платени 

или финансирани работни стажове в Обединеното кралство. Успехът на програмата доведе до 

използването й от националната агенция (ECORYS) като водещ пример за най-добра практика 

за проекти за мобилност (www.uk.ecorys.com/news/november-2013/14nov13.html),  

Връзки с приоритети и политически или законодателни инициативи на равнище ЕС 

Съобщение COM(2007)0498 „Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в 

образованието, трудовата дейност и обществото“, което предлага инициатива за Европейска 
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харта за качеството на стажовете 

Препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете, Брюксел, 10 март 2014 г. 

Европейски социален фонд 

Съобщение на Комисията „Инициатива за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на 

зелената икономика за създаване на работни места“ COM(2014) 446  

Стратегията „ЕС 2020“, водещи цели в областта на заетостта, климата и енергията 

Доклад на Европейския парламент относно развиване на потенциала за разкриване на нови 

работни места в нова устойчива икономика (2010/2010(INI), в който Комисията се призовава да 

поощрява партньорството между университетите и бизнеса, за да се подпомогне преходът на 

младите хора при навлизането им на пазара на труда, като същевременно се спомогне за 

създаването на общество, основано на знанието, за развитието на приложните изследвания и 

за по-добри перспективи на пазара на труда за лицата, които току-що са завършили своето 

образование; 

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на 

младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, практикантите и 

чираците  

Резолюция на Европейския парламент на тема „Борба срещу безработицата сред младежите: 

възможни решения“ (2013/2045(INI)) 

„Оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места“, 

COM(2014) 446 final 

Дейности/мерки, които трябва да бъдат финансирани: 

Документно проучване с цел откриване на територията на целия ЕС на модели, подобни на 

схемата на Change Agents UK за работни стажове за абсолвенти и на програмата 

Zukunftspiloten в Германия  

Работа с подходящи партньори в шест държави от ЕС за разработване на насочена към 

работодателите програма за наемане на работа, подбор, обучение и подкрепа за създаване на 

работни стажове за абсолвенти в зелената икономика. 

Споделяне на схеми с най-добри практики между държавите членки и проучване на 

осъществимостта им в други държави членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Основанията за този пилотен проект са очевидни.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 576 
=== EMPL/6291 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 04 03 77 37 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 37       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Европейски мрежи, предоставящи възможности за 

интегрирането на пазара на труда на граждани на трети страни и членове на техните 

семейства 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

До момента действията, насочени към интеграцията на пазара на труда на мигрантите, се 

ограничават до мобилните работници в ЕС и командироването на работници в рамките на ЕС. 

Гражданите на трети страни представляват повече от 60% от работещото население — 

мигранти и със сигурност ще се увеличат през следващите години. Следва да бъдат 

предоставени средства, за да се подпомогнат европейските координирани стратегии за 

интеграция на граждани на трети страни въз основа на достъп до информация, редовно 

пребиваване и заетост на гражданите на трети страни, подкрепа за мобилността в рамките 

на ЕС на граждани на трети страни, преносимост на квалификации, придобити на пазара на 

труда в приемащата държава.  

Ще бъде финансирано подготвително действие за изграждане около ползите от засиленото 

трансгранично сътрудничество на мрежи от звена за контакт за работници мигранти, 

създадени от социалните партньори, които предоставят възможности за 

информация/подкрепа/интегриране на граждани на трети страни и членове на техните 

семейства, установени на територията на държавите членки. Подготвителното действие 

следва да има за резултат: 

— центрове за високи постижения за правилно прилагане на достиженията на правото на ЕС 

в областта на миграцията и трудовата мобилност на граждани на трети страни, 

— платформа за свързване на звена за контакт в подкрепа на мобилността в рамките на ЕС на 

работници мигранти от трети страни,  

— платформа, чрез която да се гарантира преносимостта в рамките на ЕС на 

квалификациите на гражданите на трети страни, придобити на местните пазари на труда,  

— средства за предоставяне на информация на граждани на трети страни преди тяхното 

заминаване, 

— редовен обмен и разпространение на най-добрите практики за интеграцията на пазара на 

труда на гражданите на трети страни. 

С цел да се осигури максимално и дългосрочно въздействие в полза на гражданите на трети 

страни, подготвителното действие следва да бъде достъпно за мрежите, създадени от 

синдикалните организации и/или асоциациите на работодателите, които имат следните 

характеристики: 

— мрежи, предоставящи помощ за интеграция на граждани на трети страни в поне 10 

държави членки, 

— мрежи, съставени от организации със стабилно присъствие на територията на поне 10 

държави — членки на ЕС, 
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— Организациите, принадлежащи към мрежата, трябва да бъдат: 

o асоциации на граждани на трети страни 

o организации, основани на членство, което е отворено за граждани на трети страни 

o организации, чиято мисия е да предоставят възможности за интеграция на мигрантите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ново подготвително действие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 578 
=== EMPL/6294 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 36 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 36       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 500 000 1 000 000 500 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Към работни места без азбест в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Азбестът е един от най-важните професионални канцерогени, като причинява около 

половината от смъртните случаи, дължащи се на професионално заболяване от рак.  

Около 125 милиона души по света са изложени на въздействието на азбест на работното 

място. Според оценките на СЗО повече от 107 000 смъртни случаи всяка година се дължат на 

професионална експозиция на азбест.  

Съществуват около 3 000 регистрирани употреби на азбеста, включително „огнеустойчиви“ 

текстил, хартия и плоскости, съединители и спирачни накладки, листове и тръби от азбестов 

цимент, подови настилки и покривни продукти, електрически и топлинни изолационни 

материали, покрития и топлинни щитове. Азбестовите влакна могат да бъдат изпредени в 

прежда и превърнати в текстил. 

Азбестът често беше компонент на покривни керемиди, в автомобилите може да бъде открит 

в спирачките или като изолационни влакна. Азбестът е бил широко използван филтриращ 

материал за всички видове течности — от бирата до химикалите. Той беше използван дори в 

защитно оборудване. Техническата противопожарна защита често се извършваше с азбест. 

В Европа използването на азбест е забранено, но работниците могат да бъдат изложени на 
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въздействието на азбест по време на отстраняването на азбест или случайно, по време на 

дейности по поддръжка и разрушаване. Съществуват строги разпоредби относно мерките за 

превенция по време на отстраняването на азбест, затова случайното излагане на 

въздействието на азбест може да представлява много по-голям риск, тъй като опасността не 

се осъзнава. 

Азбест все още може да бъде открит в: 

 Промишлени сгради 

 Частни домове 

 Кораби 

 Отоплителни или охладителни системи 

 Работно оборудване и инсталации  

Това подготвително действие е предназначено да насърчи прилагането на Директива 

2009/148/ЕО относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозиция на азбест 

по време на работа, както и да осигури последващи действия във връзка с резолюцията на 

Европейския парламент от 14 март 2013 г. относно свързаните с азбест заплахи за здравето на 

работното място (2012/2065(INI)).  

Връзки с приоритети и политически или законодателни инициативи на равнище ЕС 

Здравословни и безопасни условия на труд 

Подготвителното действие ще осигури бързото изпълнение на препоръките, съдържащи се в 

доклада на комисията EMPL относно свързаните с азбест заплахи за здравето на работното 

място и перспективите за премахване на всичкия съществуващ азбест (2012/2065(INI)), приет 

на пленарна сесия на 14 март 2013 г.  

То ще допринесе за правилното прилагане на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент 

и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с 

експозиция на азбест по време на работа.  

Подготвителното действие също така ще допринесе за стратегията на ЕС за здравословни и 

безопасни условия на труд за периода 2014 — 2020 г., която потвърждава, че на болести, 

причинени от експозиция на азбест, е необходимо да се обръща постоянно специално внимание. 

Дейности/мерки, които трябва да бъдат финансирани: 

Покритите мерки следва да включват:  

 доклад за изпълнението на Директива 2009/148/ЕО в държавите членки, в който се изтъкват 

най-добрите практики в държавите членки, които вече са въвели схеми за задължителна 

проверка, с конкретни препоръки за повишаване на ефикасността на тези схеми;  

 въз основа на доклада — проект на метод за проверка и за регистриране на азбеста на 

работните места с оглед на проверка на по-късен етап на тези сгради;  

 оценка на въздействието и анализ на разходите и ползите от възможността за създаване на 

планове за действие за безопасното отстраняване на азбеста от работните места, със 

специално внимание към сгради, предоставящи услуги, които налагат редовен достъп за 

обществеността; 

Това подготвително действие би могло да покрива също така:  

 проекта на модели на ЕС за публични регистри на азбеста, които ще послужат за 

предоставяне на важна информация на работниците и работодателите относно рисковете, 

свързани с азбеста, преди да бъдат предприети ремонтни дейности;  

 кампания за повишаване на обществената осведоменост, за да се насърчат работодателите 
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да извършват действителен одит и оценка на риска на техните помещения с оглед на 

материали, съдържащи азбест;  

 кампания за повишаване на обществената осведоменост относно рисковете, свързани с 

азбеста, и подробна информация относно наличието на азбест;  

 разработване на подходящо обучение и безопасни процедури за работа за работници, които е 

вероятно да бъдат изложени на въздействието на съдържащи азбест материали (строителни 

работници, миньори, автомобилни механици, морски транспорт и др.) 

 създаването на мрежа на ЕС на жертви на експозиция на азбест на работното място, като 

им се предоставя актуализирана информация относно наличните медицински грижи и 

подкрепа и правни спорове. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Основанията за този пилотен проект са очевидни.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 579 
=== EMPL/6295 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 30 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 30       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 600 000 1 000 000 600 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Намаляването на младежката безработица и създаването на кооперации 

като мярка за увеличаване на възможностите за заетост в ЕС 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Две групи в ЕС, които понастоящем са засегнати от безработицата, имат огромен потенциал 

— младите хора и хората с висше образование. Тези групи биха могли да създадат работни 

места в ЕС, като работят в кооперациите, на които са и собственици, но за тази цел се 

нуждаят от насоки и подкрепа под формата на обучение на пазара на труда.  

Работническите кооперации действат като икономически осъществим начин за започване на 

предприемаческа дейност и поради своята колективна принадлежност, както и споделени 

възможности и задължения, те представляват нискорисков начин за участниците 

едновременно да работят и да притежават част от дружеството. Участниците създават 

нови работнически кооперации, съчетаващи специални умения и познания на отделните лица в 
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техен общ интерес и тяхна обща полза. Има добра възможност тези кооперации да 

предложат устойчиви работни места за своите собственици/работници и служители, тъй 

като тези предприятия имат конкурентно предимство в сравнение с повечето други видове 

дружества поради ниските си общи разходи. Планирано е пилотният проект да започне да се 

прилага в три различни държави от ЕС с най-голям опит в тази област. 

Основната цел е да се допринесе за намаляване на младежката безработица чрез 

установяването на най-добри практики в тази област за цяла Европа. Схемата на пилотния 

проект ще бъде както следва:  

 1. Предварителни действия и създаване на програмата в три различни държави (1-ва година); 

 2. Разработване и провеждане на курсовете за обучение (1-ва и 2-ра година); 

 3. Последващи действия и създаване на кооперации с целеви групи (2-ра година); 

 4. Оценка от експерти на правните пречки пред стопанската дейност (3-та година, в случай 

на евентуално продължаване на пилотния проект под формата на подготвително действие); 

 5. Оценка на резултатите (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния 

проект под формата на подготвително действие); и 

 6. Доклад за резултатите, включително предлагане на евентуални последващи оперативни 

дейности (3-та година, в случай на евентуално продължаване на пилотния проект под 

формата на подготвително действие). 

Цялостното финансиране на пилотния проект би могло да бъде планирано, както следва: 

— 600 000 EUR за 2016 г.; 

— 800 000 EUR за 2017 г.; 

— 500 000 EUR за 2018 г. (в случай на евентуално продължаване на пилотния проект под 

формата на подготвително действие). 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този пилотен проект подкрепя категорично един от ключовите приоритети на ЕС, а именно 

повишаване на младежката заетост.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1009 
=== EPP//7600 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           
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 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Реактивиране — Програма за мобилност в рамките на ЕС за 

безработните над 35 годишна възраст 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Въпреки обществените представи, трудовата мобилност в Европейския съюз е ниска. 

Високата безработица и ниската трудова мобилност в рамките на държавите членки и между 

тях съществуват наред с недостиг от умения и работна ръка в някои държави и региони. Добре 

функциониращите пазари на труда са важни за улесняване на приспособяването към шокове, 

разпределянето на ресурсите за най-добра употреба и за справяне с потенциални дефицити на 

трудовия пазар, свързани с възрастта. Мобилността в рамките на ЕС може по принцип да 

спомогне за запълването на дефицитите и дисбалансите на пазара на труда. Възрастовата 

група над 35 години е изправена и пред по-значителни бариери по отношение на мобилността, 

ето защо е важно да се тества разработването на финансова и/или друга подкрепа, 

предназначена за съответната група. 

„Реактивиране“ е програма за мобилност за стажове за възрастни и пробно започване на 

работа в друга държава членка, с продължителност между 6 и 12 месеца. Тя е насочена към 

безработни граждани от възрастовата група над 35 години, включително дългосрочно 

безработни. Тази възрастова група обикновено представлява част от населението със 

значителни умения, основаващи се на професионален опит, което благоприятства 

съществуването на тази програма.  

Като се има предвид делът на дългосрочно безработните лице сред безработните, 

„Реактивиране“ следва да тества конкретно разработената за тях подкрепа. Също така с цел 

да се стимулират работодателите да правят своите оферти достъпни за безработните и в 

други държави членки, „Реактивиране“ следва да тества мерки за привличане на 

работодателите, както и форми на финансова и/или друга подкрепа, която да се предоставя от 

работодателите.  

„Реактивиране“ има за цел да служи за продължение на успешната програма „Твоята първа 

работа с EURES“, като предлага подобни предимства за безработните и дългосрочно 

безработните над 35 годишна възраст. Настоящият проект може да използва „Твоята първа 

работа с EURES“ като платформа за организиране на своите действиям за да се гарантира 

доброто му функциониране. 

„Реактивиране“ ще предостави на безработните и дългосрочно безработните граждани в тази 

възрастова група безпрецедентната възможност да придобият диверсифицирани познания и 

умения, да научат нови езици и да разберат по-добре вътрешния европейски пазар. Всички тези 

предимства допринасят значително за по-силна европейска идентичност и разнообразие, като 

същевременно увеличават трудовата мобилност, както и процента на заетост. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Въпреки обществените представи, трудовата мобилност в Европейския съюз е ниска. Високата 

безработица и ниската трудова мобилност в рамките на държавите членки и между тях съществуват 

наред с недостиг от умения и работна ръка в някои държави и региони. Мобилността в рамките на ЕС 

може по принцип да спомогне за запълването на дефицитите и дисбалансите на пазара на труда. 

Възрастовата група над 35 години е изправена пред по-значителни бариери по отношение на 

мобилността, ето защо е важно да се тества разработването на финансова и/или друга подкрепа, 

предназначена за съответната група. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 118 
=== FEMM/6029 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 23       700 000 700 000 700 000 700 000 

Резерви           

Общо       700 000 700 000 700 000 700 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Образование в областта на предприемачеството за жени 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Пилотният проект има за цел да организира кампании за повишаване на осведомеността и 

създаде временни информационни бюра (активни в периода, когато учащите се избират 

университет), насочени към момичетата, на които предстои да влязат в университет. 

Кампанията следва да се съсредоточи по-специално върху възможностите и наличните 

университетски програми в областта на бизнеса, иновациите и изследванията, които са 

сектори, доминирани от мъжете. Общият обхват на програмата трябва също да предостави 

възможности и засили самоувереността на новото поколение жени. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Повече образователни програми, съсредоточаващи се върху предприемаческата дейност, следва да се 

предлагат за момичетата, които все още са в училище. Образованието в областта на 

предприемачеството следва да се предлага за момичетата в училищна възраст на ранен етап с цел да 

им се помогне да открият възможности за кариера, различни от тези, които традиционно са 

доминирани от мъжете. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 
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Проектоизменение 120 
=== FEMM/6031 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 24 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 24       500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви           

Общо       500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Осигуряване на социален стандарт за жените работници, които се 

намират в несигурни и неблагоприятни работни условия в целия ЕС — най-добри практики, 

съществуващи инструменти и политики 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на работни срещи в цяла Европа със 

заинтересовани страни за обмен на опит и най-добри практики за справянето с несигурните 

условия на живот и труд на жените работници. За основа на работните срещи следва да се 

вземе социологично проучване относно недекларирания труд сред жените граждани на ЕС. 

Следва да се извърши първоначално проучване в 6 държави членки (например Франция, Гърция, 

Германия, Белгия, Испания и Полша). Следвайки развитието на проекта, проучването следва 

постепенно да обхване всички 28 държави членки. 

Работните срещи имат за цел да разработят две основни линии на действие: от една страна, 

открояване и разбиране на съществуващите средства, инструменти, експертни познания и 

целеви политики за защита на жените, работещи в неформалния сектор. От друга страна, 

насърчаване и улесняване с цел подобряване на прехода от неформална към официална заетост. 

Проектът ще включва следните дейности:  

Фаза 1 Обработка и представяне на интегрирани по пол количествени данни относно 

недекларирания труд — работници в домакинството, сезонни работници, работници на 

ишлеме;  

Фаза 2 Идентифициране на съответни заинтересовани страни, с които да се започне диалог 

Фаза 3 Стартиране на работни семинари за представяне на резултатите от проучването, 

формулирането на механизми за успешен преход от неформалната към официалната 

икономика и набелязване на държавните агенции и социални субекти, които могат да 

предоставят помощ на жените, жертви на злоупотреби, в условия на недеклариран труд  

Фаза 4 Въз основа на пилотния проект, провеждане на широкообхватно проучване във всички 28 

държави членки, както и събиране на информация от различните работни срещи и списване на 

малка книжка с цел разпространяването на информацията на вниманието на 

заинтересованите страни относно добрите практики и общите принципи, както и 

инструментите и механизмите, прилагани на национално и европейско равнище, които 

извеждат на преден план защитата на жените работници, намиращи се в неблагоприятно 

работно положение. 

Правно основание: 
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Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Недекларираният труд е широко разпространено явление в държавите членки, което засяга голям 

процент от жените, и има сериозни негативни последствия върху доходите на жените, тяхната 

социална осигуреност, права на работното място, достъп до здравеопазване, както и развитието на 

техните умения и възможностите за обучение през целия живот. Преминаването от неофициален или 

недеклариран труд към редовна заетост може да даде значителен принос за постигане на две от 

основните цели на стратегията „Европа 2020“, като намаляването на безработицата, както и 

понижаването на риска от бедност и социално изключване в ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 121 
=== FEMM/6032 === 

Внесено от Комисия по правата на жените и равенството между половете 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 25 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 25       300 000 300 000 300 000 300 000 

Резерви           

Общо       300 000 300 000 300 000 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Справяне с недостига на квалифицирана работна ръка в областта на 

науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) чрез насърчаване на 

момичетата да се занимават с инженерство 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Става въпрос за проект в областта на образованието и създаването на професионални мрежи, 

който се съсредоточава върху насърчаването на повече момичета в училищна възраст да се 

занимават с инженерство. Това ще се постигне чрез изграждането на трайни връзки на 

менторство с жени, професионално заети в този сектор.  

Проектът ще свързва училища и жени инженери от целия ЕС у провежда семинари и работни 

срещи, съсредоточаващи се върху инженерството, предназначени за момичетата в средното 

училище. Тези курсове ще продължават от 18 до 24 месеца и ще се подпомагат в училищата, 

като външни партньори ще осигуряват достъпа до ресурси и предоставят обучение по 

практически умения и мобилизиране на творческото мислене. Проектът ще обхване пет 

държави членки, за да създаде мрежа от професионалисти и да позволи обмена на експертен 

опит, споделени ресурси и най-добри практики.  

В различни фази на проекта ще бъдат проведени няколко конференции с цел да подпомогнат 

разрастването на тази мрежа и да я стимулира. Като използва модела, установен от 

Европейската инициатива за кодиране, тази мрежа от училища ще се администрира от 

Европейската училищна мрежа (European Schoolsnet).  
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На първо място, този пилотен проект предоставя възможност за създаване на резерв от 

умения в областта на инженерството, който да отговори на търсенето на работна ръка. На 

свой ред това ще засили конкурентоспособността на европейските пазари на труда и 

подпомогне възстановяването от кризата. 

На второ място, предлагането на умения в областта на НТИМ се отдава изрично на 

недостатъчното представителство на жените. Този проект се съсредоточава върху 

насърчаването на жените да навлязат в областта на инженерството с цел да се 

противодейства на този недостиг и на се насърчи равенството на половете на работното 

място. На свой ред това ще спомогне за преодоляването на разликата в заплащането, което е 

основен приоритет на стратегията „Европа 2020“ на Комисията. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Стабилната и нарастваща работна сила, разполагаща с умения в областта на НТИМ, е от решаващо 

значение за изпълнението на европейската програма за растеж и работни места. Налице е сериозно 

безпокойство както в професионалните, така и в управленските среди по отношение на 

комбинирането на проблема с недостига на рбаотна ръка и разликата в уменията в областта на 

НТИМ. Проблемът се задълбочава като се вземе предвид липсата на женско участие в този 

професионален сектор. Като се вземе предвид, че работещите понастоящем в областта на НТИМ 

наближават възрастта за пенсиониране, през 2025 г. се предвижда недостиг на работна ръка за около 

7 милиона работни места. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 798 
=== VERT/7727 === 

Внесено от Група на Зелените/Европейски свободен алианс 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Абсолвенти с екологично мислене за устойчиво бъдеще 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Цел 
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За справяне с младежката безработица и непълната заетост, разгръщане на потенциала на „зелената“ икономика, предоставяне на възможност на МСП 

да въвеждат иновации, да творят и да се разрастват.  

Програма за платени работни стажове в областта на устойчивостта за абсолвенти, целта на която е единствено създаването на работни места, даващи 
възможност на участниците да научат за устойчивостта в контекста на „реалния свят“, като прилагат и стъпват върху умения и знания, придобити 

чрез университетския им опит. Работните стажове ще предоставят възможности за труд на участници с различен набор от умения и в различни 

дисциплини, като осигурят реализация за абсолвенти, които се интересуват от устойчивост и имат желание да приложат своите умения и познания, 

придобити чрез университетско образование, за да окажат положително и осезаемо въздействие.  

Развитието на знанията и професионалните умения, необходими за наемане на работа на глобалния екологичен пазар на труда, ще бъдат важен актив за 

бъдещите кариери в нисковъглеродната и устойчива икономика. Все по-често работодателите изискват новопостъпилите работници и служители да 

демонстрират по-голямо разбиране на социалните, икономическите и екологичните аспекти на своята работа, така че да допринесат за подобряване на 

екологичните показатели, на ефективността, иновациите и възможностите за стопанска дейност.  

Чрез координирани работни стажове за абсолвенти, абсолвентите получават възможност да се докажат и използват своите новаторски познания и 

разбиране, а работодателите получават хора с безпристрастен поглед върху нещата, които могат да предоставят нови идеи и начини на мислене относно 

устойчивостта и изменението на климата.  

Използване на успешните модели 

Налице е отлична възможност за изпитване, скалиране и копиране на успешните модели на координирано развитие на работните стажове, наемането на 

работа, въвеждането в работата, обучението, подкрепата и заетостта на абсолвенти. Успешните модели, които се осъществяват понастоящем в някои 

държави членки, предоставят на организациите, предимно на МСП, подкрепата, капацитета и ресурсите, необходими за достъп до дипломирани таланти, 

особено във връзка с наемането на работа, подбора и продължаващото обучение на абсолвентите. Той осигурява нискорисков начин на оползотворяване на 

потенциала на пазара на труда на абсолвенти и създава нови работни места.  

При подобни модели, като този на Change Agents UK и програмата Zukunftspiloten в Германия, след проекта се е наблюдавала висока степен на пригодност 

за заетост, като много работни стажове за абсолвенти са довели до последващи възможности за заетост както в Обединеното кралство, така и в цяла 

Европа.  

Освен че подпомагат създаването на работни места, успешните програми допълват също така и мобилността на младите хора в рамките на 

европейските държави членки и между тях. 

Change Agents UK работи с организации за създаване на екологосъобразни работни стажове за дипломирани наскоро абсолвенти и осигурява на повече от 

200 абсолвенти годишно платени или финансирани работни стажове в Обединеното кралство. Успехът на програмата доведе до използването ѝ от 

националната агенция (ECORYS) като водещ пример за най-добра практика за проекти за мобилност.  

 

Връзки с приоритети на комисията по заетост и социални въпроси и политически или законодателни инициативи на равнище ЕС 

Съобщение „Подпомагане на пълноценното участие на младите хора в образованието, трудовата дейност и обществото“, което предлага инициатива за 

Европейска харта за качеството на стажовете 

Препоръка на Съвета относно рамка за качество на стажовете, Брюксел, 10 март 2014 г. 

Европейски социален фонд 

Съобщение на Комисията „Инициатива за зелена заетост: оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места“ 

COM(2014) 446  

Стратегията „ЕС 2020“, водещи цели в областта на заетостта, климата и енергията 

Доклад на Европейския парламент относно развиване на потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика (2010/2010(INI), в 

който Комисията се призовава да поощрява партньорството между университетите и бизнеса, за да се подпомогне преходът на младите хора при 

навлизането им на пазара на труда, като същевременно се спомогне за създаването на общество, основано на знанието, за развитието на приложните 

изследвания и за по-добри перспективи на пазара на труда за лицата, които току-що са завършили своето образование; 

Резолюция на Европейския парламент от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на 

стажантите, практикантите и чираците  

Резолюция на Европейския парламент на тема „Борба срещу безработицата сред младежите: възможни решения“ 

„Оползотворяване на потенциала на зелената икономика за създаване на работни места“, COM(2014) 446 final 

 

Дейности/мерки, които трябва да бъдат финансирани: 

Документно проучване с цел откриване на територията на целия ЕС на модели, подобни на схемата на Change Agents UK за работни стажове за 

абсолвенти и на програмата Zukunftspiloten в Германия 

Работа с подходящи партньори в шест държави от ЕС за разработване на насочена към работодателите програма за наемане на работа, подбор, обучение 

и подкрепа за създаване на работни стажове за абсолвенти в зелената икономика. 

Споделяне на схеми, представляващи най-добри практики, между държавите членки и проучване на осъществимостта им в други държави членки. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Основанията за този пилотен проект са очевидни. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4150 
=== BUDG/4150 === 

Внесено от Javi López, Eider Gardiazabal Rubial 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 23       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 300 000 1 000 000 300 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Развитие на капацитет за предоставяне на грижи на равнището на 

съответните общности за насърчаване на завръщането на децата в техните собствени ли в 

приемащи семейства и за предотвратяване на настаняването им в специализирани заведения 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Хиляди деца в цяла Европа живеят в домове за дългосрочен престой, които следват модел, 

имащ тенденция да ги изключва от останалата част на обществото и да насърчава живота в 

условия на изключване и неравнопоставеност. С цел да се гарантира, че всички деца имат 

възможност да израснат в своите семейства и да участват в своите общности, държавите 

трябва да преминат от система на институционални грижи към система за грижи и 

подкрепа, която да се основава на семейството и общността.  

Моделът на полагане на грижи в семейна среда има за цел да обърне внимание на рисковите 

ситуации за децата, младежите и техните семейства, като акцентът да се поставя върху 

намаляването на броя на децата и подрастващите, настанени в специализирани заведения, 

както и временния характер на пребиваването им в тях, и се насърчава завръщането им в 

семейството.  

Това е процес, който включва развитието на качествени услуги в общностите, промяната в 

модела на заведенията за дългосрочно пребиваване и трансфера на ресурси от системата на 

полагане на грижи в специализирани заведения към нови услуги, като по този начин се 

гарантира дълготрайната устойчивост. 

Сегашната европейска правна рамка ясно подкрепя прехода от институционални грижи към 

грижи в рамките на общността: Стратегията „Европа 2020“, чрез Платформата срещу 

бедността, работи по въпросите, свързани с бедността, която е един от основните фактори 

за настаняването на децата в специализирани заведения, както и с достъпа до жилищно 

настаняване, която също е от значение, тъй като много семейства са принудени да настанят 

децата си в заведения, поради липсата на жилище.  

Регламентите за ЕФРР насърчават „инвестиране в здравна и социална инфраструктура, която 

допринася за националното, регионалното и местното развитие, понижаване на 

неравнопоставеността по отношение на здравния статус, насърчаване на социалното 

приобщаване чрез подобряване на достъпа до обществени, културни и развлекателни услуги и 

преминаването от служби на институционално равнище към служби на местно равнище“.  

В регламентите за ЕФРР изрично се заявява, че „ЕСФ следва също така да подпомага прехода 

от грижи, предоставяни от институциите, към грижи, предоставяни от съответните 

общности“ и че той „не следва да подкрепя действия, които допринасят за сегрегация или 

социално изключване“.  

Посланието на правната рамка е ясно: децата трябва да се поставят в семейна среда, за 

предпочитане с родителите им, но ако това е невъзможно, те следва да израстват в друга 
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семейна среда. Последователно, заведенията за дългосрочно пребиваване следва да престанат 

да функционират като центрове за алтернативни грижи за деца, а да се разглеждат 

единствено като временно решение докато бъде намерено решение за предоставяне на семейна 

среда за децата. Заведенията за дългосрочно пребиваване следва да се превърнат в ресурс за 

преходни или дори извънредни ситуации, но в никакъв случай да не се превръщат в места, в 

които децата да растат и да се развиват за продължителни периоди от време.  

Въпреки правната рамка, която понастоящем подпомага разработването на инициативи за 

полагане на грижи в семейството, все още липсват значими инициативи за реално прилагане.  

За справяне с гореизложеното, следва да бъдат предложени новаторски инициативи в 

областта на предоставянето на грижи на равнището на съответните общности, за да се 

демонстрира ясно ползата и ефикасността им, така че те да могат да бъдат взети под 

внимание за по-широко прилагане от страна на отговорните органи на всички равнища.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този проект би повишил капацитета за предоставяне на грижи, на равнището на съответните 

общности, и за намаляване на броя на децата, настанени в специализирани заведения, чрез дейности 

за насърчаване на преориентирането на заведения за дългосрочно пребиваване в дребномащабни 

структури, на равнището на съответните общности, включително дейности за изграждане на 

капацитет с биологичните и приемните семейства, насърчаването на грижите в по-широкия семеен 

кръг и изграждането на капацитет за професионалисти в областта на предоставянето на грижи в 

съответните общности. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4240 
=== BUDG/4240 === 

Внесено от Josef Weidenholzer, Tanja Fajon 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 23       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Обща програма на ЕС за Югоизточна Европа в областта на политиката за 

младежта 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Проектът има за цел създаване на младежки център за популяризиране и насърчаване на обща 

програма на ЕС за Югоизточна Европа в областта на политиката за младежта. 
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Европейският съюз признава уникалната и жизненоважна роля на младите хора и 

политиките, програмите и мерките за младежта, целящи подобряването на жизнения 

стандарт на младите хора в ЕС и разгръщащи пълния им потенциал във всички области на 

съжителството в общност, вариращи от научноизследователска и развойна дейност до 

производство, предприемачество, култура и участие в политическия живот в рамките на по-

широко определение на активното гражданство.  

Вследствие на своите решения, ЕС разработи и приложи важни механизми за подкрепа на 

младите хора и на техния потенциал. Той интегрира елементи, свързани с младежта, във 

всички основни политики на ЕС. ЕС обаче не осъществи основната си задача — да постигне 

включване в най-висока степен на всички негови граждани в процесите на демократично 

участие във вземането на решения. Той не успя да създаде единна европейска публична сфера, 

той не разви капацитета за преодоляване на демократичния дефицит и осигуряване на 

инфраструктура за гражданското участие в законодателния процес и по този начин загуби 

възможността да получи пълни или поне оптимални резултати от „Еразъм +“, ОСП (програма 

за младежта) и други мерки и политики, подобни на Пакта за младежта. Резултатите, които 

са от основно значение за ЕС, могат да се видят в увеличаването на екстремизма, 

изключително ниското политическо участие на младежта и радикализирането на 

младежките движения. Основната цел на този пилотен проект е, в рамките на отворен метод 

на координация, регионално сътрудничество или общо действие на специална агенция, да се 

въздейства върху реалните основи за прилагане на политика на ЕС от основно значение за 

бъдещето — обща програма на ЕС за Югоизточна Европа в областта на политиката за 

младежта. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Пилотният проект е от изключително важно значение за овластяването на младите хора от 

Югоизточна Европа, за преодоляване на пропастта между вземащите решенията и гражданите и за 

намаляване на демократичния дефицит. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4354 
=== BUDG/4354 === 

Внесено от José Manuel Fernandes 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 23       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Резерви           

Общо       4 000 000 4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Реактивиране — Програма за мобилност в рамките на ЕС за 

безработните лица на възраст над 35 години 
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Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Въпреки обществените представи, трудовата мобилност в Европейския съюз е ниска. 

Високата безработица и ниската трудова мобилност в рамките на държавите членки и между 

тях съществуват наред с недостиг на умения и работна ръка в някои държави и региони. Добре 

функциониращите пазари на труда са важни за улесняване на приспособяването към шокове, 

разпределянето на ресурсите за най-добра употреба и за справяне с потенциални дефицити на 

пазара на труда, свързани със застаряването. Мобилността в рамките на ЕС може по принцип 

да спомогне за запълването на дефицитите и дисбалансите на пазара на труда. Възрастовата 

група над 35 години е изправена и пред по-значителни бариери по отношение на мобилността, 

ето защо е важно да се тества разработването на финансова и/или друга подкрепа, 

предназначена специално за тази група. 

„Реактивиране“ е програма за мобилност за стажове за възрастни и пробно започване на 

работа в друга държава членка, с продължителност между 6 и 12 месеца. Тя е насочена към 

безработни граждани от възрастовата група над 35 години, включително дългосрочно 

безработни. Тази възрастова група обикновено представлява част от населението със 

значителни умения, основаващи се на професионален опит, което благоприятства 

съществуването на тази програма. 

Като се има предвид делът на дългосрочно безработните лица сред безработните, 

„Реактивиране“ следва да тества конкретно разработената за тях подкрепа. Също така, с цел 

да се стимулират работодателите да правят своите оферти достъпни за безработните от 

други държави – членки на ЕС, „Реактивиране“ следва да тества мерки за привличане на 

работодателите, както и форми на финансова и/или друга подкрепа, която да се предоставя на 

работодателите.  

„Реактивиране“ има за цел да служи за продължение на успешната програма „Твоята първа 

работа с EURES“, като предлага подобни предимства за безработните и дългосрочно 

безработните лица на възраст над 35 години. Настоящият проект може да използва „Твоята 

първа работа с EURES“ като платформа за организиране на действията, гарантиращи 

безпроблемния му ход. 

„Реактивиране“ ще предостави на безработните и дългосрочно безработните граждани в тази 

възрастова група безпрецедентната възможност да придобият диверсифицирани познания и 

умения, да научат нови езици и да разберат по-добре европейския вътрешен пазар. Всички тези 

предимства допринасят значително за по-силна европейска идентичност и разнообразие, като 

същевременно увеличават трудовата мобилност, както и процента на заетост. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Въпреки обществените представи, трудовата мобилност в Европейския съюз е ниска. Високата 

безработица и ниската трудова мобилност в рамките на държавите членки и между тях съществуват 

наред с недостиг на умения и работна ръка в някои държави и региони. Мобилността в рамките на 

ЕС може по принцип да спомогне за запълването на дефицитите и дисбалансите на пазара на труда. 

Възрастовата група над 35 години е изправена пред по-значителни бариери по отношение на 

мобилността, ето защо е важно да се тества разработването на финансова и/или друга подкрепа, 
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предназначена специално за тази група. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1120 
=== S&D//7020 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 23       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Резерви           

Общо       2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Път към достоен живот: целева и ефективна подготовка и обучение за 

професионално развитие и социално приобщаване на млади хора, живеещи в институции за 

деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци) 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Децата, израснали в институции за деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци), 

често срещат трудности да се интегрират успешно в обществото и да постигнат успешна 

професионална реализация. Тази социална група има пропорционално много по-малък шанс в 

живота и е изправена пред много по-висок риск от безработица и от социално изключване в 

сравнение с други млади хора. Освен това шансовете на тази група млади хора успешно да се 

присъединят към работната сила са много по-малки, а професионалното развитие през 

първите години след напускане на институцията е много по-бавно, отколкото за младите хора, 

израснали в семейна среда. 

Ето защо този проект има за цел: 

подкрепа на младите хора, живеещи в институции за деца, лишени от родителски грижи 

(домове за сираци), при подготовката им за независим живот от социална и професионална 

гледна точка (възрастова група 15 – 18 години), преди напускане на институцията; 

осигуряване на последващи грижи за онези, които след 18-годишна възраст (в повечето случаи) 

трябва да напуснат институциите за деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци), 

чрез предоставяне на подкрепа относно социалните и професионалните аспекти на живота. 

Проектът ще допринесе както за намаляване на броя на хората, живеещи в бедност и 

социална изолация, така и за увеличаване на достъпа и участието на младите хора на пазара 

на труда. 

Предвижда се пилотният проект да се осъществи на два етапа: 

Етап 1: На възраст от 15 до 18 години: подготовка на децата, живеещи в институции за деца, 

лишени от родителски грижи (домове за сираци), при получаването на образование и 

професионално обучение преди напускане на институциите (домовете за сираци); 

Етап 2: На възраст над 18 години: оказване на подкрепа на младите хора, след като напуснат 

институциите за деца, лишени от родителски грижи (домове за сираци), за успешното им 

интегриране в обществото и започване на работа; Например: 

определяне на различните мерки (социална подкрепа, включително социални жилища; стимули 
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за обучение и заетост; достъп до висше образование), от които целевата група се нуждае за 

успешно интегриране в обществото; 

разработване на пилотни индивидуални набори от инструменти — пътеки за успешно 

интегриране; и др. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нов пилотен проект 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1254 
=== S&D//7162 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 23 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 23       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Подготвително действие — Европейски мрежи, предоставящи възможности за 

интегрирането на пазара на труда на граждани на трети страни и членове на техните 

семейства 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

До момента действията, насочени към интеграцията на пазара на труда на мигрантите, се 

ограничават до мобилните работници в ЕС 

и командироването на работници в рамките на ЕС. Гражданите на трети страни 

представляват повече от 60% от работещото население — мигранти 

и със сигурност ще се увеличат през следващите години. Следва да бъдат предоставени 

средства, за да се подпомогнат 

европейските координирани стратегии за интеграция на граждани на трети страни въз основа 

на достъп до информация, 

редовно пребиваване и заетост на гражданите на трети страни, подкрепа за мобилността в 

рамките на ЕС на  

граждани на трети страни, преносимост на квалификации, придобити на пазара на труда в 

приемащата държава. 

Ще бъде финансирано подготвително действие за изграждане около ползите от засиленото 
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трансгранично сътрудничество на  

мрежи от звена за контакт за работници мигранти, създадени от социалните партньори, 

които предоставят  

възможности за информация/подкрепа/интегриране на граждани на трети страни и членове на 

техните семейства, установени на  

територията на държавите членки. Подготвителното действие следва да има 

за резултат: 

— платформа за свързване на звена за контакт в подкрепа на мобилността в рамките на ЕС на 

работници мигранти от трети страни, 

— платформа, чрез която да се гарантира преносимостта в рамките на ЕС на 

квалификациите на гражданите на трети страни, придобити на местните  

пазари на труда, 

— средства за предоставяне на информация на граждани на трети страни преди тяхното 

заминаване, 

— редовен обмен и разпространение на най-добрите практики за интеграцията на пазара на 

труда на гражданите на трети страни. 

С цел да се осигури максимално и дългосрочно въздействие в полза на гражданите на трети 

страни,  

подготвителното действие следва да бъде достъпно за мрежите, създадени от синдикалните 

организации и/или асоциациите на работодателите,  

които имат следните характеристики: 

— мрежи, предоставящи помощ за интеграция на граждани на трети страни в поне 10 

държави членки, 

— мрежи, съставени от организации със стабилно присъствие на територията на поне 10 

държави — членки на ЕС, 

— Организациите, принадлежащи към мрежата, трябва да бъдат: 

o асоциации на граждани на трети страни 

o организации, основани на членство, което е отворено за граждани на трети страни 

o организации, чиято мисия е да предоставят възможности за интеграция на мигрантите. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Подготвително действие по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 

966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите 

правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 

1605/2002 на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Ново подготвително действие. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4302 
=== BUDG/4302 === 

Внесено от Alfred Sant, Jonás Fernández, Miriam Dalli, Marlene Mizzi, Costas Mavrides 
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------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 24 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 24       900 000 600 000 900 000 600 000 

Резерви           

Общо       900 000 600 000 900 000 600 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Въвеждане на концепцията „Еразъм“ за трудовия пазар в областта на 

туризма чрез координация и съдействие за обмен на работници в сферата на туризма  

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

В сътрудничество с националните служби от мрежата EURES, както и със съответните 

заинтересовани страни от туристическата индустрия, този пилотен проект ще цели 

координация на обмена на работници в областта на туризма между различните държави от 

ЕС за предварително определен период, който не надхвърля шест месеца. Фондът ще осигурява 

също така финансиране за покриване на пътните разноски на лицата, избрали да участват в 

това начинание. Работодателите от туристическата индустрия ще сключват договори, 

позволяващи им освобождаването на редица служители, които могат да отидат в друга 

държава от ЕС, като същевременно се наема същият брой работници от друга държава на ЕС 

по време на пиковия сезон.  

Този обмен е насочен към постигането на двойна цел. На първо място, той цели обмен на добри 

практики и иновативни идеи в областта на туристическата индустрия. Похватите на 

различни училища и методите на работа ще бъдат съчетавани по много интересен начин чрез 

този обмен. На второ място, обменът следва да бъде структуриран така, че работниците от 

изпращащата организация да бъдат изпращани през месеците извън туристическия сезон, 

когато е пиков сезон за приемащата организация. Пример за такъв обмен може да бъде 

служител от ски курорт в Австрия или от сферата на екотуризма в Астурия, Испания, който 

получава възможност за работа на разменни начала през летните месеци в морски курорт в 

Малта или Кипър, а служител от Малта или Кипър може да работи през зимните месеци в 

ски курорт в Австрия или в сферата на екотуризма в Астурия.  

Правилата за социалното и данъчното облагане на работниците ще се основават на 

правилата на ЕС относно командироването на работници. Приемащата организация носи 

отговорност за плащането на възнаграждения на работниците, съответстващи на 

възнагражденията, предлагани на другите работници в същото предприятие. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Този проект запълва празнина при съществуващите програми за финансиране на свободното 

движение на работници. Неговата цел е осигуряване на пълна заетост за работниците от 

туристическата индустрия при един и същи работодател, създаване на възможности за обучение чрез 
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обмен, както и намаляване на тежестта за тази индустрия през месеците извън туристическия сезон. 

Подобни текущи програми са насочени по-скоро към осигуряване на стажове, временни работни 

места или намиране на постоянни работни места в друга държава.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1121 
=== S&D//7021 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 24 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 24       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Качествена заетост чрез предприемачество за лица, намиращи се в 

началото на своя трудов път 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се разбере дали инициативите за предприемачество сред 

младите хора са ефективни в създаването на дългосрочна качествена заетост, особено сред 

младите хора. 

Пилотният проект прави връзка с приоритетни области на комисията EMPL като 

младежката безработица/предприемачеството сред младите хора и гаранцията за младежта 

и инициативата за младежка заетост. 

Пилотният проект предвижда финансиране на следните действия и мерки: наблюдение на 

предприемачите в Европа и проверка на влиянието, което оказват настоящите политики при 

създаването на качествена заетост за лица, намиращи се в началото на своя трудов път.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нов пилотен проект 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4303 
=== BUDG/4303 === 

Внесено от Iliana Iotova 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 
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Добавя се: 04 03 77 25 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 03 77 25       500 000 250 000 500 000 250 000 

Резерви           

Общо       500 000 250 000 500 000 250 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Осигуряване на социален стандарт за жените работници, които се трудят 

при несигурни и неблагоприятни работни условия в рамките на ЕС — най-добри практики, 

съществуващи инструменти и политики 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Този бюджетен кредит е предназначен за финансирането на работни срещи в цяла Европа със 

заинтересовани страни с цел обмен на опит и най-добри практики за справяне с несигурните 

условия на живот и труд за жените работници. За основа на работните срещи следва да се 

вземе социологично проучване относно недекларирания труд сред жените – граждани на ЕС. 

Следва да се извърши първоначално проучване в 6 държави членки (например Франция, Гърция, 

Германия, Белгия, Испания и Полша). Следвайки развитието на проекта, проучването следва 

постепенно да обхване всички 28 държави членки. 

Работните срещи имат за цел разработването на две основни линии на действие: от една 

страна, открояване и разбиране на съществуващите средства, инструменти, експертни 

познания и целеви политики за защита на жените, работещи в неформалния сектор. От друга 

страна, насърчаване и улесняване с цел подобряване на прехода от неформална към официална 

заетост. 

Проектът ще включва следните дейности:  

Фаза 1 Обработка и представяне на интегрирани по пол количествени данни относно 

недекларирания труд — домашни работници, сезонни работници, работници на ишлеме;  

Фаза 2 Идентифициране на съответни заинтересовани страни, с които да се започне диалог; 

Фаза 3 Стартиране на работни семинари за представяне на резултатите от проучването, 

формулиране на механизми за успешен преход от неформалната към официалната икономика и 

набелязване на държавни агенции и социални субекти, които могат да предоставят помощ на 

жените, жертви на злоупотреби, работещи в условия на недеклариран труд;  

Фаза 4 Въз основа на пилотния проект, провеждане на широкообхватно проучване във всички 28 

държави членки, както и събиране на информация от различните работни срещи и изготвяне 

на малка книжка с цел разпространение на информацията сред заинтересованите страни 

относно добрите практики и общите принципи, както и инструментите и механизмите, 

прилагани на национално и европейско равнище, които извеждат на преден план защитата на 

жените работници, намиращи се в неблагоприятно положение по отношение на трудовата 

заетост. 

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
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Обосновка: 

Недекларираният труд е широко разпространено явление в държавите членки, което засяга голям 

процент от жените и има сериозни негативни последици за доходите на жените, тяхната социална 

осигуреност, права на работното място, достъп до здравеопазване, както и развитието на техните 

умения и възможностите за обучение през целия живот. Преминаването от неофициален или 

недеклариран труд към редовна заетост може да осигури значителен принос за постигане на две от 

основните цели на стратегията „Европа 2020“, като например намаляване на безработицата и 

понижаване на риска от бедност и социално изключване в ЕС. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1258 
=== S&D//7166 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 03 77 25 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 03 77 25       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Резерви           

Общо       1 500 000 750 000 1 500 000 750 000 

Бюджетен ред: 

Пилотен проект — Качествена заетост чрез предприемачество за лица, намиращи се в 

началото на своя трудов път 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Добавя се следният текст: 

Целта на този пилотен проект е да се разбере дали инициативите за предприемачество сред 

младите хора са ефективни в създаването на дългосрочна качествена заетост, особено сред 

младите хора. 

Пилотният проект прави връзка с приоритетни области като младежката 

безработица/предприемачеството сред младите хора и гаранцията за младежта и 

инициативата за младежка заетост. 

Пилотният проект предвижда финансиране на следните действия и мерки: наблюдение на 

предприемачите в Европа и проверка на влиянието, което оказват настоящите политики при 

създаването на качествена заетост за лица, намиращи се в началото на своя трудов път.  

Правно основание: 

Добавя се следният текст: 

Пилотен проект по смисъла на член 54, параграф 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, 

приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 

на Съвета (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 

Обосновка: 

Нов пилотен проект. 
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=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 552 
=== EMPL/6230 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 04 01 — ЕФПГ — подкрепа на работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е 

прекратена вследствие на глобализацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Резерви           

Общо p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  20 000 000 p.m. 50 000 000 

Обосновка: 

За по-бързо изпълнение на представените програми е необходимо увеличение на плащанията. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 1251 
=== S&D//7159 === 

Внесено от Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 04 01 — ЕФПГ — подкрепа на работници и самостоятелно заети лица, чиято дейност е 

прекратена вследствие на глобализацията 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 04 01 p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Резерви           

Общо p.m. 25 000 000 p.m. 30 000 000 p.m. 30 000 000  135 612 000 p.m. 165 612 000 

Обосновка: 

Бюджетните кредити за плащания по този бюджетен ред следва да съответстват на размера на 

бюджетните кредити за поети задължения по бюджетен ред 40 02 43, за да се избегне липсата на 

средства за плащане. Бюджетните кредити за плащания по този бюджетен ред трябва да се 

разглеждат над годишния таван на плащанията в съответствие с буквата и духа на Регламента 

относно МФР за периода 2014 – 2020 г. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4255 
=== BUDG/4255 === 

Внесено от Isabelle Thomas, Jean-Paul Denanot, Комисия по бюджети 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 01 — Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на 

бедност в Съюза 
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Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Резерви           

Общо 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000  23 000 000 533 712 658 483 000 000 

Обосновка: 

Икономиките на много европейски държави са все още слаби; в резултат на това положението на 

много европейски граждани е изключително несигурно. Логично е бюджетните кредити за плащания 

за Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица да се увеличат с 5% и да се 

подкрепят организации, които работят за посрещане на непосредствените нужди на най-уязвимите 

членове на обществото. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4447 
=== BUDG/4447 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis 

Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 01 — Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на 

бедност в Съюза 

цифровите стойности и забележките се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Резерви           

Общо 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 180 573 056 55 578 395 714 285 714 515 578 395 

Забележки: 

След параграф: 

За да се осигури приемственост между двете програми, .......... бенефициер между 1 декември 2013 г. 

и 31 декември 2023 г. 

Текстът се изменя, както следва: 

FEAD насърчава социалното сближаване, подобрява социалното приобщаване и поради това в 

крайна сметка допринася за целта за премахване на бедността в Съюза, като съдейства за 

реализирането на целта за намаляване, в съответствие със стратегията „Европа 2020“, с поне 20 

милиона на броя на хората, изправени пред риск от бедност и социална изолация, като същевременно 

допълва структурните фондове. Тъй като делът на жените, изправени пред риск от бедност или 

социална изолация,социално изключване е по-висок отколкото този при мъжете, FEAD ще прилага 

подход, който е чувствителен към въпросите на пола, като адаптира мерките към групите, които 

действително са изложени на риск, в т.ч. жените и възрастните хора. FEAD има за цел да 

допринесеТой допринася за постигането на конкретната цел да бъдат облекчени и 

премахнатиизкоренени най-тежките форми на бедност, като предоставя нефинансова помощ на най-

нуждаещите се лица под формата нас храни и/или основно материално подпомагане и дейности за 

социално приобщаване, които имат за цел социалната интеграция на най-нуждаещите се лица. 

Добавя се следният текст: 



 

 189 

За държавите членки, в които процентът на безработица надхвърля 10%, а рискът от 

изпадане в бедност и/или социална изолация е по-висок от 20%, размерът на финансирането на 

равнището на оперативната програма ще бъде 100% от всички допустими разходи. 

След параграф: 

FEAD допълва и не замества, нито ограничава националните .......... държавите членки продължават 

да носят отговорност. 

Текстът се изменя, както следва: 

Средствата за поемане на бюджетни задължения от FEADФонда за периода 2014 — 20202014—2020 

г. са в размер на 5 000 000 0003 395 684 880 EUR по цени от 2011 г. предвид потребностите 

вследствие на експоненциалното нарастване на случаите на бедност, социална изолация и 

недостиг на храна.  

Обосновка: 

Понастоящем милиони хора са изправени пред риск от бедност и социална изолация, главно в 

страните, които са най-тежко засегнати от мерките за строги икономии. Въпреки определените от ЕС 

цели за намаляване на бедността, вместо да доведат до търсения резултат, предприетите мерки 

всъщност само влошиха положението. Това изменение цели съществено увеличаване на 

финансирането и внасяне на промени в начина, по който то се използва.  

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 553 
=== EMPL/6231 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 01 — Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на 

бедност в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Резерви           

Общо 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 20 000 000 15 000 000 553 712 658 475 000 000 

Обосновка: 

Предвид високото равнище на бедност в някои държави членки е необходимо да се приложи 

принципа на предварително захранване. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 969 
=== EPP//7545 === 

Внесено от Група на Европейската народна партия (Християндемократи) 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 01 — Насърчаване на социалното сближаване и облекчаване на най-тежките форми на 

бедност в Съюза 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 
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Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 06 01 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Резерви           

Общо 523 247 709 362 116 807 533 712 658 460 000 000 533 712 658 460 000 000 8 000 000 5 000 000 541 712 658 465 000 000 

Обосновка: 

Допълнителните бюджетни кредити в бюджета за 2016 г. могат да допринесат в още по-голяма 

степен за постигане на целта на Фонда за облекчаване на най-тежките форми на бедност и 

намаляване на броя на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване. Това изменение 

предлага символично увеличение, като се ползва част от наличния марж по функция 1б. Това 

незначително увеличение не следва да засяга националните средства по структурните фондове. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4412 
=== BUDG/4412 === 

Внесено от João Ferreira, Tania González Peñas, Pablo Iglesias, Patrick Le Hyaric, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Miguel Viegas, Gabriele Zimmer, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 02 — Техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Резерви           

Общо 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Обосновка: 

Понастоящем милиони хора са изправени пред риск от бедност и социална изолация, главно в 

страните, които са най-тежко засегнати от мерките за строги икономии. Въпреки определените от ЕС 

цели за ограничаване на бедността, вместо да доведат до търсения резултат, предприетите мерки 

всъщност влошиха положението. Това изменение цели съществено увеличаване на финансирането за 

техническа помощ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 577 
=== EMPL/6293 === 

Внесено от Комисия по заетост и социални въпроси 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Статия 04 06 02 — Техническа помощ 

Цифровите стойности се изменят, както следва: 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 
Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 
задължения 

Плащания 

04 06 02 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Резерви           

Общо 1 410 000 958 779 1 440 000 1 000 000 1 440 000 1 000 000 1 060 000 1 000 000 2 500 000 2 000 000 

Обосновка: 
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Понастоящем милиони хора са изправени пред риск от бедност и социална изолация, главно в 

страните, които са най-тежко засегнати от мерките за строги икономии. Въпреки определените от ЕС 

цели за ограничаване на бедността, вместо да доведат до търсения резултат, предприетите мерки 

всъщност само влошиха положението. Съответно, като се има предвид намерението да се насърчава 

социалното сближаване и да се подобрява социалното приобщаване, това изменение цели 

съществено увеличаване на финансирането за техническа помощ. 

=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-==-=-=-= 

Проектоизменение 4423 
=== BUDG/4423 === 

Внесено от Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Patrick Le Hyaric, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Miguel 

Viegas, Inês Cristina Zuber 

------------------------------- 

SECTION III — COMMISSION 

Добавя се: 04 07 

 Бюджет 2015 Проектобюджет 2016 Позиция на Съвета 2016 Разлика Нова сума 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

Поети 

задължения 
Плащания 

04 07         p.m. p.m. 

Резерви           

Общо         p.m. p.m. 

Бюджетен ред: 

Програма за подкрепа на държавите, в които се е намесила Тройката 

Забележки: 

Добавя се следният текст: 

Тази програма ще подкрепя конкретно държавите членки, в които се е намесила Тройката, 

като им помага да се справят с последиците от програмите на ЕС и МВФ (икономическа 

рецесия/стагнация, закриването на работни места и главоломното нарастване на дълга). Тя ще 

подкрепя стимулирането на икономиката, а именно чрез инвестиции в производството, и 

създаването на работни места. 

Обосновка: 

Програмите на ЕС и МВФ за намеса имаха катастрофални и болезнени последици, като доведоха до 

значително влошаване на икономическото и социалното положение. Държавите, в които е имало 

подобна намеса, трябва да бъдат компенсирани за понесените загуби и да бъдат подкрепени, в 

изпълнение на т.нар. принцип на сближаване. 


