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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по бюджети приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да 
вземе предвид следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 а) Следва да бъдат използвани 
възможностите за полезни 
взаимодействия между Европейския 
социален фонд плюс, Европейския 
фонд за регионално развитие, 
Кохезионния фонд, Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони, Европейския фонд за 
морско дело и рибарство, 
Европейската функция за 
стабилизиране на инвестициите, 
InvestEU и Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1б) На 14 март и 30 май 2018 г. 
Европейският парламент подчерта в 
своята резолюция относно 
многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2021—2027 г. 
значението на хоризонталните 
принципи, на които следва да се 
основава МФР за периода 2021—
2027 г. и всички свързани с нея 
политики на Съюза. В този контекст 
Парламентът отново потвърди 
своята позиция, че Съюзът трябва да 
изпълни своя ангажимент да играе 
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водеща роля при изпълнението на 
целите за устойчиво развитие (ЦУР) 
на ООН и изрази съжаление по повод 
липсата на ясен и видим ангажимент 
за тази цел в съответните 
предложения. Ето защо 
Парламентът поиска интегрирането 
на ЦУР във всички политики и 
инициативи на Съюза за следващата 
МФР. В резолюцията също така се 
подчертава, че премахването на 
дискриминацията е от съществено 
значение за спазването на 
ангажиментите на Съюза за 
приобщаваща Европа и поради това се 
отправя искане за поемане на 
ангажименти за включването на 
измерението на социалния пол и на 
равенството между половете във 
всички политики и инициативи на 
Съюза в следващата МФР. В своята 
резолюция Парламентът подчертава, 
че след Парижкото споразумение 
свързаните с климата хоризонтални 
разходи следва да бъдат значително 
увеличени в сравнение с настоящата 
МФР и да достигнат 30% във 
възможно най-кратък срок и не по-
късно от 2027 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1 в) В резолюцията си от 30 май 
2018 г. относно многогодишната 
финансова рамка и собствените 
ресурси за 2021—2027 г. Европейският 
парламент изрази недоволство от 
факта, че предложението на 
Комисията от 2 май 2018 г. относно 
многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г. води пряко до 
намаление по отношение на 
политиката на сближаване в размер 
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на 10%, като се противопоставя 
особено на всякакво радикално 
намаление, което има вероятност да 
навреди на естеството и целите на 
посочената политика. Той поставя 
под въпрос също така, във връзка с 
това, предложението за намаляване 
на Европейския социален фонд с 6% 
въпреки разширяването на неговия 
обхват и включването на 
инициативата за младежка заетост.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 1 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1г) От съществено значение е да се 
запази финансирането, предназначено 
за Европейския социален фонд, Фонда 
за европейско подпомагане на най-
нуждаещите се лица, Програмата за 
заетост и социални иновации и 
Програмата за действие на Съюза в 
областта на здравето за периода след 
2020 г. за ЕС–27, най-малко на нивото 
на бюджета за периода 2014—2020 г. в 
постоянни цени. Необходимо е също 
така удвояване на пакета на 
инициативата за младежка заетост, 
както и за пълноценното изпълнение 
на гаранцията за младежта на 
Съюза, като същевременно се осигури 
бързо и опростено използване на 
финансовите средства и постоянно и 
устойчиво финансиране през 
следващия програмен период.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие — устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения 
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти.

(4) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза на 
Програмата на ООН до 2030 г. за 
устойчиво развитие — устойчиво 
европейско бъдеще. Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения 
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. От 
жизненоважно значение е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано във 
всички вътрешни и външни 
политически области на Съюза, както и 
Съюзът да бъде амбициозен в 
политиките, които използва за справяне 
с глобалните предизвикателства. 
Съветът приветства съобщението на 
Комисията „Следващи стъпки за 
устойчиво европейско бъдеще“ от 22 
ноември 2016 г. като първа стъпка към 
интегрирането на целите за устойчиво 
развитие и прилагането на устойчивото 
развитие като основен ръководен 
принцип за всички политики на Съюза, 
включително чрез неговите финансови 
инструменти. ЕСФ + следва да 
допринася за изпълнението на целите 
за устойчиво развитие чрез 
намаляване на бедността и 
премахване на крайните форми на 
бедност, постигане на качествено и 
приобщаващо образование, 
насърчаване на равенството между 
половете, насърчаване на стабилен, 
приобщаващ и устойчив 
икономически растеж, пълна и 
продуктивна трудова заетост и 
достойни условия на труд за всички, 
както и намаляване на 
неравенството.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните и
неактивните, както и чрез насърчаване 
на самостоятелната заетост и 
социалната икономика. ЕСФ+ следва да 
има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

(13) ЕСФ+ следва да има за цел да 
насърчава заетостта чрез активна 
намеса, която дава възможност за 
(повторно) интегриране на пазара на 
труда, особено на младите хора, 
дългосрочно безработните, неактивните 
групи и групите в неравностойно 
положение, както и чрез насърчаване 
на заетостта, самостоятелната заетост 
и социалната икономика. ЕСФ+ следва 
да има за цел подобряване на 
функционирането на пазарите на труда 
чрез подпомагане на модернизацията на 
институциите на пазара на труда, като 
например публичните служби по 
заетостта, с цел да се подобри техният 
капацитет за предоставяне на по-
интензивни целенасочени консултации 
и насоки по време на търсенето на 
работа и на прехода към трудова 
заетост, както и за повишаване на 
мобилността на работниците. ЕСФ+ 
следва да насърчава участието на 
жените на пазара на труда чрез мерки, 
целящи, наред с другото, подобряване 
на баланса между професионалния и 
личния живот и на достъпа до грижи за 
децата. ЕСФ+ следва също така да се 
стреми да осигури здравословна и добре 
адаптирана работна среда, за да се 
отговори на здравните рискове, 
свързани с променящите се форми на 
заетост и нуждите на застаряващата 
работна сила.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13 а) В контекста на управлението 
на бюджета и оценката на 
оперативните програми на 
държавите членки бюджетирането, 
съобразено с равенството между 
половете, е важен инструмент на 
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политиката на равни възможности, 
така че неравнопоставеността 
между половете по отношение на 
равното участие да стане прозрачна в 
рамките на ЕСФ+.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) ЕСФ+ следва да предоставя 
подкрепа за подобряване на качеството, 
ефективността и съответствието на 
системите за образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по-отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
на квалификациите.

(14) Като основен инструмент на 
ЕС за насърчаване на социалното, 
икономическото и териториалното 
сближаване, ЕСФ+ следва да 
предоставя подкрепа за подобряване на 
качеството, ефективността и 
съответствието на системите за 
образование и обучение с 
потребностите на пазара на труда, за да 
се улесни придобиването на ключови 
умения, особено по отношение на 
цифровите умения, които са 
необходими на всички лица за 
личностна реализация и развитие, 
заетост, социално приобщаване и 
активно гражданско участие. ЕСФ+ 
следва да спомага за напредъка в 
образованието и обучението, както и за 
прехода към трудова заетост, да 
подпомага ученето и пригодността за 
заетост през целия живот и да 
допринася за конкурентоспособността и 
социалните и икономически иновации, 
като подкрепя приложими в голям 
мащаб и устойчиви инициативи в тези 
области. Това би могло да се постигне 
например чрез учене в процеса на 
работа и стажуване, ориентиране през 
целия живот, прогнозиране на уменията 
в сътрудничество с промишлеността, 
модерни учебни материали, 
прогнозиране и проследяване на 
дипломираните лица, обучение на 
преподавателите, валидиране на 
резултатите от обучението и признаване 
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на квалификациите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
насочени към хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

(18) ЕСФ+ следва да подкрепя 
усилията на държавите членки за борба 
с бедността с оглед на прекъсване на 
цикъла на неравностойното положение 
между поколенията и насърчаване на 
социалното приобщаване чрез 
гарантиране на равни възможности за 
всички, борба с дискриминацията и 
преодоляване на неравенството по 
отношение на здравето. Това предполага 
мобилизирането на набор от политики, 
адаптирани към различните равнища 
на развитие между регионите на ЕС и 
вътре в тях, имащи за цел да 
достигнат до хората в най-
неравностойно положение, независимо 
от тяхната възраст, включително децата, 
маргинализираните общности, като 
например ромите, и работещите бедни. 
ЕСФ+ следва да насърчава активното 
приобщаване на хората, които са далеч 
от пазара на труда, за да се гарантира 
тяхната социално-икономическа 
интеграция. ЕСФ+ следва да се използва 
също така за подобряване на 
навременния и равен достъп до 
достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги, като 
здравеопазване и дългосрочни грижи, 
по-специално грижи, полагани в 
семейството и местни общности. ЕСФ+ 
следва да допринася за 
модернизирането на системите за 
социална закрила с оглед на 
насърчаването на тяхната достъпност.

Изменение 10
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Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 
подпомагане на националните схеми, 
насочени към облекчаване на недостига 
на храна и материалните лишения и 
насърчаване на социалната интеграция 
на хората, изложени на риск от бедност 
или социално изключване, както и на 
най-нуждаещите се лица. С оглед на 
това, че на равнището на Съюза най-
малко 4% от средствата на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление са в подкрепа на най-
нуждаещите се лица, държавите членки 
следва да отделят поне 2% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление за 
справяне с формите на крайна бедност, 
които допринасят най-много за
социалното изключване, като например 
бездомността, детската бедност и 
хранителния недоимък. Поради 
естеството на операциите и вида на 
крайните получатели е необходимо да 
се прилагат опростени правила по 
отношение на подкрепата за справяне с 
материалните лишения на най-
нуждаещите се лица.

(19) ЕСФ+ следва да допринася за 
намаляването на бедността чрез 
подпомагане на националните схеми, 
насочени към облекчаване на недостига 
на храна и материалните лишения и 
насърчаване на социалната интеграция 
на хората, изложени на риск от бедност 
или социално изключване, както и на 
най-нуждаещите се лица. С оглед на 
това, че на равнището на Съюза най-
малко 4% от средствата на 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление са в подкрепа на най-
нуждаещите се лица, държавите членки 
следва да отделят поне 2% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление за 
справяне с формите на крайна бедност, 
които допринасят най-много за 
социалното изключване, като например 
бездомността, детската бедност и 
хранителния недоимък, като 
същевременно поддържат 
минималното равнище на основна 
социална сигурност в рамките на 
националните схеми за социална 
сигурност. Поради естеството на 
операциите и вида на крайните 
получатели е необходимо да се прилагат 
опростени правила по отношение на 
подкрепата за справяне с материалните 
лишения на най-нуждаещите се лица.

Обосновка

Отпускането на средства за най-нуждаещите се лица в рамките на ЕСФ + не следва 
да замества усилията на държавите членки за поддържане на подходящо равнище на 
основна социална сигурност за своите граждани в рамките на националните схеми за 
социална сигурност.

Изменение 11
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Предложение за регламент
Съображение 22 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) С оглед на високите равнища на 
детска бедност и социално 
изключване в ЕС (26,4% през 2017 г.) и 
Европейския стълб на социалните 
права, в който се посочва, че децата 
имат право на закрила от бедност, и 
децата от семейства в 
неравностойно положение имат 
право на конкретни мерки за 
подобряване на равните 
възможности, държавите членки 
следва да заделят най-малко 5,6%, 
представляващи 5,9 милиарда евро от 
средствата по ЕСФ+ при споделено 
управление за Европейската схема за 
гаранция за децата за ликвидиране на 
детската бедност и социалното 
изключване. Ранните инвестиции в 
децата носят значителни ползи за 
децата и за обществото като цяло. 
Оказването на подкрепа на децата за 
развитието на техните умения и 
способности им дава възможност да 
развият пълния си потенциал, да 
станат активни членове на 
обществото и да увеличат шансовете 
си на пазара на труда като млади 
хора.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 

(23) В контекста на трайно високите 
равнища на безработица и неактивност 
сред младите хора в редица държави 
членки и региони, и по-специално по 
отношение на младите хора, които не 
участват в никаква форма на заетост, 
образование или обучение, е 
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необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 10% от своите 
национални средства от направлението 
на ЕСФ+ при споделено управление, за 
да подкрепят пригодността за заетост на 
младите хора.

необходимо тези държави членки да 
продължат да инвестират достатъчно 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление за действия за 
насърчаване на младежката заетост, 
включително чрез прилагането на схеми 
за гаранция за младежта. Въз основа на 
действията, подкрепяни от 
Инициативата за младежка заетост през 
програмния период 2014—2020 г., 
насочени към отделни лица, държавите 
членки следва да продължат да 
насърчават пътищата за реинтеграция в 
заетостта и образованието и мерките за 
осведомяване на младите хора чрез 
приоритизиране, когато това е уместно, 
на дългосрочно безработните и 
неактивни млади хора, включително 
чрез работа с младежта, както и мерки, 
основаващи се на активно участие и 
доброволческа дейност. Държавите 
членки следва също така да инвестират 
в мерки, насочени към улесняване на 
прехода от училище към трудова 
заетост, както и към реформиране и 
адаптиране на службите по заетостта с 
оглед на осигуряването на съобразена с 
потребностите подкрепа за младите 
хора. Засегнатите държави членки 
следва да заделят поне 17,6% — което 
представлява най-малко удвояване на 
средствата, предоставени за 
инициативата за младежка заетост 
в сравнение с настоящата МФР и 
настоящото планиране за периода 
2014—2027 г.1a — от своите национални 
средства от направлението на ЕСФ+ при 
споделено управление, за да подкрепят 
пригодността за заетост на младите 
хора.

_______________

1a 9 290 милиона евро по цени от 
2018 г. (а 10 479,7 милиона евро по 
текущи цени).

Изменение 13



AD\1168113BG.docx 13/24 PE625.489v02-00

BG

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В съответствие с член 349 от 
ДФЕС и член 2 от Протокол № 6 към 
Акта за присъединяване от 1994 г. най-
отдалечените региони и северните слабо 
населени региони имат право на 
специални мерки в рамките на общи 
политики и програми на ЕС. Поради 
постоянните ограничения тези региони 
се нуждаят от специална подкрепа.

(25) В съответствие с член 349 и 
член 174 от ДФЕС и член 2 от Протокол 
№ 6 към Акта за присъединяване от 
1994 г. най-отдалечените региони, 
островите и северните слабо населени 
региони имат право на специални мерки 
в рамките на общи политики и програми 
на ЕС. Поради постоянните ограничения 
тези региони се нуждаят от специална 
подкрепа.

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в съответствие 
с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие. Те следва 
също така да гарантират, че ЕСФ+ 
насърчава равните възможности за 
всички, без дискриминация в 
съответствие с член 10 от ДФЕС, 
насърчава приобщаването в обществото 
на хората с увреждания на равна основа 
с всички останали и допринася за 
прилагането на Конвенцията на 
Организацията на обединените нации за 
правата на хората с увреждания. Тези 
принципи следва да бъдат взети предвид 
във всички измерения и на всички етапи 
на подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 

(28) Държавите членки и Комисията 
следва да гарантират, че ЕСФ+ 
допринася и способства за равенството 
между жените и мъжете в съответствие 
с член 8 от ДФЕС с цел насърчаване на 
равното третиране и равните 
възможности между жените и мъжете 
във всички области, включително по 
отношение на участието на пазара на 
труда, реда и условията за наемане на 
работа и кариерното развитие. 
Аспектът на равенството между 
половете следва да бъде вземан под 
внимание във всички измерения и на 
всички етапи от планирането и 
изпълнението на програмите. 
Държавите членки и Комисията
следва също така да гарантират, че 
ЕСФ+ насърчава равните възможности 
за всички, без дискриминация въз 
основа на пол, раса, социален или 
етнически произход, религия или 
убеждения, увреждане, възраст, 
сексуална ориентация, сексуални 
характеристики или полова 
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по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ+ не трябва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специални разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

идентичност, в съответствие с член 10 
от ДФЕС, насърчава приобщаването в 
обществото на хората с увреждания на 
равна основа с всички останали и 
допринася за прилагането на 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации за правата на хората 
с увреждания. Тези принципи следва да 
бъдат взети предвид във всички 
измерения и на всички етапи на 
подготовката, мониторинга, 
изпълнението и оценката на програмите 
по навременен и последователен начин, 
като същевременно се гарантира, че са 
предприети конкретни действия за 
насърчаване на равенството между 
половете и равните възможности. ЕСФ+ 
следва също така да подпомага прехода 
от медико-социални грижи с 
настаняване/институционални грижи 
към грижи, предлагани в семейството и 
общността, по-специално за лицата, 
които са изправени пред множествена 
дискриминация. ЕСФ+ не трябва да 
подкрепя действия, които допринасят за 
сегрегация или социално изключване. В 
Регламент (ЕС) № […][бъдещия РОР] се 
предвижда правилата за допустимост на 
разходите да се установяват на 
национално равнище с някои 
изключения, за които е необходимо да 
се определят специални разпоредби по 
отношение на направлението на ЕСФ+ 
при споделено управление.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните 
служби по заетостта на държавите 

(32) ЕСФ+ установява разпоредби за 
осъществяването на свободно движение 
на работниците на недискриминационна 
основа, като се гарантира тясно 
сътрудничество между централните 
служби по заетостта на държавите 
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членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта следва 
да насърчава по-доброто 
функциониране на пазарите на труда 
чрез улесняване на трансграничната 
мобилност на работниците и по-голяма 
прозрачност на информацията за 
пазарите на труда. В приложното поле 
на ЕСФ+ се включва също така 
разработването и подпомагането на 
целеви схеми за мобилност с оглед на 
попълването на свободните работни 
места там, където са установени 
слабости при функционирането на 
пазара на труда.

членки и с Комисията. Европейската 
мрежа на службите по заетостта 
(EURES) следва да насърчава по-
доброто функциониране на пазарите на 
труда чрез улесняване на
трансграничната мобилност на 
работниците и по-голяма прозрачност 
на информацията за пазарите на труда. 
В приложното поле на ЕСФ+ се 
включва също така разработването и 
подпомагането на целеви схеми за 
мобилност с оглед на попълването на 
свободните работни места там, където 
са установени слабости при 
функционирането на пазара на труда.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

(46) Като отразява значението на 
справянето с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, настоящият 
регламент ще допринесе за 
интегрирането на действията по климата 
в политиките на Съюза и за постигането 
на общата цел 25% от разходите на 
бюджета на ЕС да са в подкрепа на 
целите в областта на климата в МФР за 
периода 2021 – 2027 г., както и на 
годишна цел от 30% възможно най-
скоро и не по-късно от 2027 г. 
Съответните действия ще бъдат 
определени по време на подготовката и 
изпълнението, като бъдат преразгледани 
в контекста на междинната оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: изготвяне на позицията на Парламента относно многогодишната 
финансова рамка за периода след 2020 г. (2017/2052 (INI)), призовава за залагане на цел 
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за заделяне на 30% от бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта 
на климата, които трябва да бъдат постигнати възможно най-скоро и не по-късно 
от 2027 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 50 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50а) Важно е да се осигури доброто 
и справедливо финансово управление 
на фонда, за да се гарантира, че той 
се изпълнява по начин, който прави 
използването му възможно най-ясно, 
ефективно и лесно, като 
същевременно се гарантира правната 
сигурност и достъпността на 
инструмента за всички участници.
Тъй като дейностите по ЕСФ+ се 
извършват при споделено управление, 
държавите членки се приканват 
настоятелно да не добавят 
допълнителни правила и да не 
изменят правилата в сегашния им 
вид, тъй като това би усложнило 
използването на средствата за 
бенефициера и може да доведе до 
забавяне при плащането на 
фактурите.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки да постигнат високи 
равнища на заетост, социална закрила и 
квалифицирана и устойчива работна 
сила, готова за бъдещия свят на труда, в 
съответствие с принципите, определени 
в Европейския стълб на социалните 
права, провъзгласен от Европейския 

ЕСФ+ има за цел да подпомага 
държавите членки да постигнат високи 
равнища на заетост, социална закрила и 
квалифицирана и устойчива работна 
сила, готова за бъдещия свят на труда, в 
съответствие с принципите, определени 
в Европейския стълб на социалните 
права, провъзгласен от Европейския 
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парламент, Съвета и Комисията на 17 
ноември 2017 г.

парламент, Съвета и Комисията на 
17 ноември 2017 г., като по този 
начин се стреми към засилване на 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в ЕС. 
ЕСФ+ също така допринася за 
изпълнението на ангажимента на 
Съюза и неговите държави членки за 
постигане на целите за устойчиво 
развитие.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 
стойност към политиките на държавите 
членки за гарантирането на равни 
възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
социална закрила и приобщаване и 
високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

ЕСФ+ подпомага, допълва и добавя 
стойност към политиките на държавите 
членки за гарантирането на равни 
възможности, достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд, 
социална закрила, изкореняване на 
бедността, социално приобщаване и 
високо равнище на закрила на 
човешкото здраве.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка i

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) подобряване на достъпа до 
трудова заетост на всички лица, 
търсещи работа, и по-специално на 
младите хора и дългосрочно 
безработните, както и на неактивните 
лица, като се поощрява самостоятелната 
заетост и социалната икономика;

i) подобряване на достъпа до 
качествена трудова заетост на всички 
лица, търсещи работа, и по-специално 
на младите хора и дългосрочно 
безработните, неактивните лица и 
групите в неравностойно положение, 
като се поощрява заетостта,
самостоятелната заетост и социалната 
икономика;

Изменение 21
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – подточка vii

Текст, предложен от Комисията Изменение

vii) поощряване на активното 
приобщаване с оглед на насърчаването 
на равните възможности и активното 
участие и по-добрата пригодност за 
работа;

vii) поощряване на активното 
социално и икономическо приобщаване 
с оглед на насърчаването на равните 
възможности, недискриминацията и 
активното участие и по-добрата 
пригодност за работа;

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5 Член 5

Бюджет Бюджет

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021—2027 г. е 
101 174 000 000 EUR по текущи цени.

1. Общият финансов пакет за ЕСФ+ 
за периода 2021—2027 г. е 
106 781 000 000 EUR по цени за 2018 г. 
(120 457 000 000 EUR по текущи цени).

2. Частта от финансовия пакет за 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ възлиза на
100 000 000 000 EUR по текущи цени, 
или 88 646 194 590 EUR по цени за 
2018 г., от които 200 000 000 EUR по 
текущи цени, или 175 000 000 EUR по 
цени за 2018 г. се разпределят за 
транснационално сътрудничество в 
подкрепа на иновативните решения, 
посочени в член 23, буква и), и 
400 000 000 EUR по текущи цени, или 
376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като 
допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 
2 по NUTS, отговарящи на критериите, 
определени в член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г.

2. Частта от финансовия пакет за 
направлението на ЕСФ+ при споделено 
управление по цел „Инвестиции за 
растеж и работни места“ възлиза на 
105 686 000 000 EUR по цени за 2018 г. 
(119 222 000 000 EUR по текущи цени), 
от които 200 000 000 EUR по текущи 
цени, или 175 000 000 EUR по цени за 
2018 г. се разпределят за 
транснационално сътрудничество в 
подкрепа на иновативните решения, 
посочени в член 23, буква и), и 
400 000 000 EUR по текущи цени, или 
376 928 934 EUR по цени за 2018 г. като 
допълнително финансиране за най-
отдалечените региони, посочени в 
член 349 от ДФЕС, и регионите от ниво 
2 по NUTS, отговарящи на критериите, 
определени в член 2 от Протокол № 6 
към Акта за присъединяване от 1994 г.

3. Финансовият пакет за 3. Финансовият пакет за 
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направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за периода 2021—
2020 г. е 1 174 000 000 EUR по текущи 
цени.

направленията „Заетост и социални 
иновации“ и „Здраве“ за периода 
2021 – 2020 г. е 1 095 000 000 EUR по 
цени за 2018 г. (1 234 000 000 EUR по 
текущи цени).

4. Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 3, е:

4. Индикативното разпределение на 
сумата, посочена в параграф 3, е:

а) 761 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Заетост и 
социални иновации“;

а) 675 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (761 000 000 EUR по текущи 
цени) за изпълнението на направление 
„Заетост и социални иновации“;

б) 413 000 000 EUR за 
изпълнението на направление „Здраве“.

б) 420 000 000 EUR по цени за 
2018 г. (473 000 000 EUR по текущи 
цени) за изпълнението на направление 
„Здраве“.

5. Сумите, посочени в параграфи 3 
и 4, могат да бъдат използвани за 
техническа и административна помощ 
за изпълнението на програмите, 
например подготвителни, 
мониторингови, контролни и одитни 
дейности и дейности за оценка, 
включително корпоративни 
информационни системи.

5. Сумите, посочени в параграфи 3 
и 4, могат да бъдат използвани за 
техническа и административна помощ 
за изпълнението на програмите, 
например подготвителни, 
мониторингови, контролни и одитни 
дейности и дейности за оценка, 
включително корпоративни 
информационни системи.

Обосновка

В съответствие с решението на Председателския съвет от 13 септември 2018 г., 
компромисното изменение отразява последното разпределение в МВФ по програми, 
предложенf за приемане от докладчиците по МФР с оглед на гласуването по проекта 
на междинен доклад относно предложението за регламент на Съвета относно 
многогодишната финансова рамка за периода 2021– 2027 г. – позиция на Парламента 
с оглед на постигане на споразумение.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки съсредоточават 
средствата на ЕСФ+ при споделено 
управление върху интервенции за 
преодоляване на предизвикателствата, 
набелязани в техните национални 

Държавите членки съсредоточават 
средствата на ЕСФ+ при споделено 
управление върху интервенции за 
преодоляване на предизвикателствата, 
набелязани в техните национални 
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програми за реформи, в европейския 
семестър, както и в съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, като вземат 
предвид принципите и правата, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права.

програми за реформи, в европейския 
семестър, както и в съответните 
специфични за всяка държава 
препоръки, приети в съответствие с 
член 121, параграф 2 и член 148, 
параграф 4 от ДФЕС, като вземат 
предвид принципите и правата, 
определени в Европейския стълб на 
социалните права и целите за 
устойчиво развитие.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3 а. Държавите членки отделят 
поне 5,6%, представляващи 5,9 
милиарда евро от средствата по 
ЕСФ + при споделено управление за 
прилагане на европейската гаранция 
за децата, така че на децата да се 
гарантира равен достъп до безплатно 
здравеопазване, безплатно 
образование, безплатни заведения за 
детски грижи, достойно жилище и 
подходящо хранене.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки с процент на младите 
хора на възраст между 15 и 29 години, 
които не участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение, над 
средното равнище за Съюза през 2019 г. 
въз основа на данни на Евростат 
разпределят най-малко 10 % от своите 
средства от ЕСФ+ при споделено 
управление за периода 2021—2025 г. за 
целеви действия и структурни реформи 

Държавите членки с процент на младите 
хора на възраст между 15 и 29 години, 
които не участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение, над 
средното равнище за Съюза през 2019 г. 
въз основа на данни на Евростат 
разпределят най-малко 20% — което се 
равнява на най-малко удвояване на 
средствата, отпуснати за 
инициативата за младежка заетост 
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в подкрепа на заетостта сред младите 
хора и прехода от училище към работа, 
възможности за повторно включване в 
системата на образованието или 
обучението и втори шанс за 
образование, по-специално в контекста
на прилагането на схемите за гаранция 
за младежта.

в сравнение с настоящата МФР и 
настоящото програмиране за периода 
2014—2020 г.1a — от своите средства от 
ЕСФ+ при споделено управление за 
периода 2021—2025 г. за целеви 
действия и структурни реформи в 
подкрепа на заетостта сред младите 
хора и прехода от училище към работа, 
възможности за повторно включване в 
системата на образованието или 
обучението и втори шанс за 
образование, по-специално в контекста 
на прилагането на схемите за гаранция 
за младежта.

_______________

1a 9 290 милиона евро по цени от 
2018 г. (и 10 479,7 милиона евро по 
текущи цени).

Обосновка

Предлага се финансовите пакети да се изменят в съответствие с резолюциите на ЕП 
от 14 март и 30 май относно следващата МФР въз основа на предварителна 
техническа разбивка по програми, която може да бъде предмет на бъдещи корекции, 
като същевременно се спазва общата позиция на ЕП, изразена в тези резолюции, и 
общото равнище в размер на 1,3% от БНД на ЕС-27.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 7 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамките на оперативните 
програми, съфинансирани по ЕСФ+, 
специално внимание следва да се 
обръща на селските райони, на 
районите, засегнати от 
индустриалния преход, както и на 
регионите, които са засегнати от 
сериозни и постоянни 
неблагоприятни природни или 
демографски условия, във връзка с член 
174 от ДФЕС.
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти 
или укрепват подходите „отдолу-
нагоре“, основани на партньорства с 
участието на публични органи, частния 
сектор и гражданското общество, като 
например местните групи за действие, 
които разработват и изпълняват 
стратегии за водено от общностите 
местно развитие.

1. Държавите членки подкрепят 
действията в областта на социалните 
иновации и социалните експерименти 
или укрепват подходите „отдолу-
нагоре“, основани на партньорства с 
участието на публични органи, частния 
сектор, социалните предприемачи и 
гражданското общество, като например 
местните групи за действие, които 
разработват и изпълняват стратегии за 
водено от общностите местно развитие, 
както и тематични действия, 
съсредоточаващи се върху 
удовлетворяване на потребностите 
на целевите групи.
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