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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1296/2013
(06980/2/2021 – C9-0195/2021 – 2018/0206(COD))

(Обикновена законодателна процедура: второ четене)

Европейският парламент,

— като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (06980/2/2021 – 
C9-0195/2021),

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от 17 октомври 2018 г.1,

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 5 декември 2018 г.2,

— като взе предвид позицията си на първо четене3 относно предложението на 
Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2018)0382),

— като взе предвид измененото предложение на Комисията (COM(2020)0447),

— като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

— като взе предвид временното споразумение, одобрено от компетентната комисия в 
съответствие с член 74, параграф 4 от Правилника за дейността на ЕП,

— като взе предвид член 67 от своя Правилник за дейността,

— като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по заетост и социални 
въпроси (A9-0197/2021),

1. одобрява позицията на Съвета на първо четене;

2. отчита изявленията на Комисията, приложени към настоящата резолюция;

3. констатира, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета;

4. възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета 
съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС;

5. възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като бъде направена 

1 ОВ C 62, 15.2.2019 г., стр. 165.
2 ОВ С 86, 7.3.2019 г., стр. 84.
3 Приети текстове от 4.4.2019 г., P8_TA(2019)0350.
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проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз;

6. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ

Изявление на Комисията относно инвестициите по линия на ЕСФ+ за борба с 
детската бедност

През 2019 г. 18 милиона деца в ЕС са били изложени на риск от бедност и социално 
изключване, като в някои държави членки броят им е бил особено висок. Пандемията от 
COVID-19 и социално-икономическите последици от нея задълбочиха неравенствата и 
бедността с по-силно изразен ефект върху тях. Детската бедност постоянно присъства във 
всички държави членки и продължава да бъде по-висока, отколкото при възрастните в 
трудоспособна възраст. 
Ето защо Комисията приветства балансираното споразумение, което превръща ЕСФ+ в 
решаващ инструмент за справяне с предизвикателството детска бедност. В споразумението 
се признава спешната необходимост да се инвестира в децата във всички държави членки. 
Скоро Комисията ще представи предложение за гаранция за децата с цел структурно 
преодоляване на предизвикателството. При програмирането на ЕСФ+ Комисията ще 
направи всичко възможно, за да гарантира, че държавите членки заделят подходящо 
финансиране от ЕСФ+, за да допринесат за изпълнението на гаранцията за децата. Освен 
това тя ще насърчи държавите членки да използват и други инструменти на ЕС за 
финансиране и наличните национални ресурси за подкрепа на подходящи инвестиции в 
тази област. 

Изявление на Комисията относно инвестициите по линия на ЕСФ+ в младежката 
заетост

Комисията подчертава, че младите хора бяха непропорционално засегнати от социално-
икономическата криза вследствие на пандемията от COVID-19. От декември 2019 г. до 
декември 2020 г. младежката безработица в ЕС е нараснала с 3 процентни пункта, с което 
броят на безработните млади хора е достигнал над 3,1 милиона. Комисията припомня също 
така, че младежката безработица е била постоянно и значително по-висока от тази на 
възрастното население, като последните данни показват разлика от над 10 процентни 
пункта (17,8% в сравнение с 6,6% през декември 2020 г.). 
Комисията приветства споразумението, постигнато от съзаконодателите, с което това 
предизвикателство се признава във всички държави членки. ЕСФ+ е най-важният 
инструмент на ЕС за финансиране за прилагането на наскоро приетата засилена гаранция за 
младежта, както и на други подходящи мерки в рамките на инициативата за подкрепа на 
младежката заетост. 
При програмирането на ЕСФ+ Комисията ще направи всичко възможно, за да гарантира, че 
държавите членки заделят подходящо финансиране от ЕСФ+ за изпълнението на 
засилената гаранция за младежта. Освен това тя ще насърчи държавите членки да 
използват и други инструменти на ЕС за финансиране и наличните национални ресурси за 
подкрепа на подходящи инвестиции в тази област.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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Дата на първо четене в ЕП – номер P 4.4.2019                     T8-0350/2019

Предложение на Комисията COM(2018)0382 - C8-0232/2018
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EMPL
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Докладчици
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Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, 
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Jordi Cañas, David Casa, Margarita de la Pisa Carrión, Özlem Demirel, 
Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, 
Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, 
Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs 
Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Stelios Kympouropoulos, Katrin 
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Dragoş Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, 
Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, 
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Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, 
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Zdechovský
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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