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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 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) На 14 май 2018 г. и 30 май 
2018 г. Европейският парламент 
подчерта в своите резолюции 
относно Многогодишната финансова 
рамка 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 
Европейският парламент 
препотвърди своята позиция, че 
Съюзът трябва да изпълни 
ангажимента си за водеща роля в 
изпълнението на целите за устойчиво 
развитие на ООН (ЦУР), и изразява 
съжаление по повод на липсата на 
ясен и видим ангажимент в тази 
насока в предложенията за МФР. Ето 
защо Европейският парламент 
изисква интегрирането на ЦУР във 
всички политики и инициативи на 
Съюза за следващата МФР. Освен 
това той подчертава, че 
премахването на дискриминацията е 
от жизненоважно значение за 
изпълнение на ангажиментите на 
Съюза за приобщаваща Европа и 
поради това изисква ангажиментите 
за интегриране на свързаните с пола 
аспекти и за равенство между 
половете да станат част от всички 
политики и инициативи на Съюза за 
следващата МФР. Европейският 
парламент подчерта позицията си, че 
след договарянето на Парижкото 
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споразумение хоризонталните 
разходи, свързани с климата, следва да 
бъдат значително увеличени в 
сравнение с действащата 
понастоящем МФР и да достигнат 
30% във възможно най-кратък срок, 
но не по-късно от 2027 г.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) В своята резолюция от 30 май 
2018 г. относно многогодишната 
финансова рамка и собствените 
ресурси за периода 2021—2027 г. 
Европейският парламент 
препотвърди своята твърда позиция 
относно необходимото равнище на 
финансиране за ключовите политики 
на Съюза в МФР за периода 2021—
2027 г., така че те да могат да 
изпълнят своята мисия и цели. Той 
подчерта по-специално призива си за 
удвояване на специфичното 
финансиране по МФР за МСП и за 
справяне с младежката безработица; 
той приветства няколко 
предложения за подобряването на 
действащите понастоящем 
разпоредби, по-специално 
увеличението на средствата за 
специалните инструменти; и заявява 
намерението си да договори 
допълнителни подобрения, когато 
това е необходимо.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение
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(18) Съкратените работници и 
самостоятелно заетите лица, чиято 
дейност е прекратена, следва да имат 
еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от 
вида на техния трудов договор или 
техните трудовоправни отношения. По 
тази причина съкратените работници, 
както и самостоятелно заетите лица, 
чиято дейност е прекратена, следва да се 
считат за потенциални бенефициери по 
ЕФПГ за целите на настоящия 
регламент.

(18) Съкратените работници и 
самостоятелно заетите лица, чиято 
дейност е прекратена, следва да имат 
еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от 
вида на техния трудов договор или 
техните трудовоправни отношения. По 
тази причина съкратените работници, 
както и самостоятелно заетите лица, 
включително 
собствениците/управителите на 
микро- или малки предприятия, чиято 
дейност е прекратена, следва да се 
считат за потенциални бенефициери по 
ЕФПГ за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) За да се помогне ефективно и 
бързо на бенефициерите, държавите 
членки следва да полагат максимални 
усилия да подават пълни заявления за 
финансов принос от ЕФПГ. Когато 
Комисията изисква допълнителна 
информация за разглеждането на дадено 
заявление, предоставянето на 
допълнителна информация следва да 
бъде ограничено във времето.

(22) За да се помогне ефективно и 
бързо на бенефициерите, държавите 
членки следва да полагат максимални 
усилия да подават пълни заявления за 
финансов принос от ЕФПГ. Когато 
Комисията изисква допълнителна 
информация за разглеждането на дадено 
заявление, предоставянето на 
допълнителна информация следва да 
бъде ограничено във времето. Важно е 
държавите членки и Комисията да 
работят в тясно сътрудничество, за 
да се спазват сроковете за 
разглеждане на заявленията за 
финансов принос от ЕФПГ, както е 
определено в настоящия регламент.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 27 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(27 a) За да се покрият възникващите 
потребности, особено в първите 
месеци на всяка година, когато 
възможностите за трансфери от 
други бюджетни редове са особено 
ограничени, следва да бъде осигурен 
адекватен размер на бюджетни 
кредити за плащания по бюджетния 
ред на ЕФПГ в рамките на годишната 
бюджетна процедура.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Като отразява значението на 
борбата с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма ще 
допринесе за включването на 
действията по климата в политиките на 
Съюза и за постигането на обща цел 
25 % от разходите на бюджета на ЕС да 
подпомагат постигането на целите в 
областта на климата. Необходимите 
действия ще бъдат определени по време 
на подготвянето на фонда и неговото 
привеждане в действие и ще бъдат 
преразгледани в контекста на неговата 
оценка.

(37) Като отразява значението на 
борбата с изменението на климата в 
съответствие с ангажиментите на Съюза 
за изпълнение на Парижкото 
споразумение и целите на ООН за 
устойчиво развитие, тази програма ще 
допринесе за включването на 
действията по климата в политиките на 
Съюза и за постигането на обща цел 
25% от разходите на бюджета на ЕС в 
подкрепа на целите, свързани с 
климата, в рамките на МФР за 
периода 2021—2027 г., и на годишната 
цел от 30% във възможно най-кратък 
срок, но най-късно до 2027 г. 
Необходимите действия ще бъдат 
определени по време на подготвянето на 
фонда и неговото привеждане в 
действие и ще бъдат преразгледани в 
контекста на неговата оценка.

Обосновка

Европейският парламент, в своята резолюция от 14 март 2018 г. относно 
следващата МФР: при изготвянето на позицията на Парламента относно МФР за 
периода след 2020 г. (2017/2052(INI)) беше отправен призив целта от 30% от 
бюджетните разходи на ЕС за подкрепа на целите в областта на климата да бъде 
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постигната във възможно най-кратки срокове и най-късно до 2027 г.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата цел на програмата е да 
демонстрира солидарност и да 
предложи подкрепа на съкратените 
работници и на самостоятелно заетите 
лица, които са преустановили дейността 
си в хода на неочаквани големи 
преструктурирания, посочени в член 5.

1. Общата цел на програмата е да 
демонстрира солидарност и да 
предложи финансова подкрепа за 
мерки за повторно наемане на работа
на съкратените работници и на 
самостоятелно заетите лица, които са 
преустановили дейността си в хода на 
неочаквани големи преструктурирания, 
посочени в член 5.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 
предложи помощ в случай на 
неочаквани големи преструктурирания, 
и по-специално тези, причинени от 
предизвикателства, свързани с 
глобализацията, като например промени 
в моделите на световната търговия, 
търговски спорове, финансови или 
икономически кризи, прехода към 
нисковъглеродна икономика или 
вследствие на цифровизацията или 
автоматизацията. Особен акцент се 
поставя върху мерките, които помагат 
на групите в най-неравностойно 
положение.

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 
предложи помощ за повторно 
интегриране на пазара на труда в 
случай на неочаквани големи 
преструктурирания, и по-специално 
тези, причинени от предизвикателства, 
свързани с глобализацията, като 
например промени в моделите на 
световната търговия, търговски спорове, 
финансови или икономически кризи, 
прехода към нисковъглеродна 
икономика или вследствие на 
цифровизацията или автоматизацията. 
Особен акцент се поставя върху 
мерките, които помагат на групите в 
най-неравностойно положение.



PE626.917v02-00 8/13 AD\1168241BG.docx

BG

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Финансовият принос от ЕФПГ е 
ограничен до това, което е необходимо 
за оказване на временна, еднократна 
подкрепа на бенефициерите от целевата 
група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, 
са в съответствие с правото на Съюза и 
с националното право, включително с 
правилата за държавните помощи.

3. Финансовият принос от ЕФПГ е 
ограничен до това, което е необходимо 
за демонстриране на солидарност и 
предоставяне на временна, еднократна 
подкрепа за бенефициерите от целевата 
група. Мерките, подпомагани от ЕФПГ, 
са в съответствие с правото на Съюза и 
с националното право, включително с 
правилата за държавните помощи.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки посочват произхода 
и гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, като 
осигуряват последователна, ефективна и 
целенасочена информация за различни 
видове публика, включително 
целенасочена информация за 
бенефициерите, местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, медиите и обществеността.

Държавите членки посочват произхода 
и гарантират видимостта на 
финансирането от Съюза, като 
осигуряват последователна, ефективна и 
целенасочена информация за различни 
видове публика, включително 
целенасочена информация за 
бенефициерите, местните и 
регионалните органи, социалните 
партньори, медиите и обществеността.
Държавите членки гарантират, че се 
изтъква европейската добавена 
стойност на финансирането и че те 
подпомагат усилията на Комисията 
за събиране на данни с цел повишаване 
на прозрачността на бюджета.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията поддържа и редовно 
актуализира своето онлайн присъствие, 
което е достъпно на всички официални 
езици на институциите на Съюза, за да 
предоставя актуализирана информация 
за ЕФПГ, насоки за подаването на 
заявления, както и информация за 
приетите и отхвърлените заявления и за 
ролята на Европейския парламент и на 
Съвета в бюджетната процедура.

2. Комисията поддържа и редовно 
актуализира своето онлайн присъствие
по удобен за потребителите начин, 
което е достъпно на всички официални 
езици на институциите на Съюза, за да 
предоставя актуализирана информация 
и данни за изпълнението на ЕФПГ от 
неговото начало, насоки за подаването 
на заявления, както и информация за 
приетите и отхвърлените заявления и за 
ролята на Европейския парламент и на 
Съвета в бюджетната процедура.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията заключи, че 
условията за предоставяне на финансов 
принос от ЕФПГ са изпълнени, тя внася 
искане за трансфер към съответните 
бюджетни редове в съответствие с 
член 31 от Финансовия регламент.

1. Когато Комисията заключи, че 
условията за предоставяне на финансов 
принос от ЕФПГ са изпълнени, тя прави 
предложение за неговото 
мобилизиране. Решението за 
мобилизиране на ЕФПГ се взема 
съвместно от Европейския 
парламент и Съвета в рамките на 
един месец от внасянето на 
предложението до Европейския 
парламент и до Съвета. Съветът 
действа с квалифицирано мнозинство, 
а Европейският парламент действа с 
мнозинство от съставляващите го 
членове и три пети от подадените 
гласове.

Едновременно с представянето на 
нейното предложение за решение за 
мобилизиране на ЕФПГ Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета предложение за 
трансфер към съответните 
бюджетни редове. В случай на 
несъгласие се започва тристранна 
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процедура.

Трансферите, свързани с ЕФПГ, се 
извършват в съответствие с член 31 
от Финансовия регламент.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Искането за трансфер трябва 
да се придружава от резюме на 
проверката на допустимостта на 
заявлението.

заличава се

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията приема решение за 
финансов принос — чрез акт за 
изпълнение — което влиза в сила на 
датата, на която Комисията бъде 
уведомена за одобряването на 
бюджетния трансфер от 
Европейския парламент и от Съвета.
Решението представлява решение за 
финансиране по смисъла на член 110 
от Финансовия регламент.

3. Комисията приема решение за 
финансов принос — чрез акт за 
изпълнение — което влиза в сила на 
датата, на която Европейският
парламент и Съветът приемат
решението за мобилизиране на ЕФПГ.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предложението за решение за 
мобилизиране на ЕФПГ съгласно 
параграф 1 включва следното:
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a) оценката, извършена в 
съответствие с член 9, параграф 4, 
заедно с резюме на информацията, въз 
основа на която е направена тази 
оценка;

б) доказателства, че критериите, 
предвидени в членове 5 и 10, са 
изпълнени; както и

в) обосновка на предложените 
суми.
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