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ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Глобализацията и 
технологичните промени вероятно 
допълнително ще увеличат 
взаимосвързаността и 
взаимозависимостта на световните 
икономики. Преразпределянето на труда 
е неразделна и неизбежна част от тази 
икономическа промяна. За да се 
разпределят справедливо ползите от 
промяната, от първостепенно значение е 
да се окаже помощ на съкратените 
работници и на лицата, застрашени от 
съкращение. Рамката за качество на ЕС 
за предвиждане на промените и 
преструктуриране22 е инструментът на 
политиката на Съюза, който задава 
рамката за най-добри практики за 
предвиждане на корпоративното 
преструктуриране и за справяне с него. 
Тя предлага цялостна рамка за начините 
за преодоляване на предизвикателствата 
на икономическото приспособяване и 
преструктуриране и на тяхното трудово 
и социално въздействие с помощта на 
адекватни средства на политиката. 
Освен това тя призовава държавите 
членки да използват европейското и 
националното финансиране по такъв 
начин, че социалното въздействие на 
преструктурирането, особено 
неблагоприятните последици върху 
заетостта, да бъдат смекчавани по-
ефективно. Основните инструменти на 
Съюза за подпомагане на засегнатите 
работници са Европейският социален 
фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е 
изпреварващо оказване на помощ, и 

(8) Глобализацията и 
технологичните промени вероятно 
допълнително ще увеличат 
взаимосвързаността и 
взаимозависимостта на световните 
икономики. Преразпределянето на труда 
е неразделна част от тази икономическа 
промяна. За да се разпределят 
справедливо ползите от промяната, от 
първостепенно значение е да се окаже 
помощ на съкратените работници и на 
лицата, застрашени от съкращение или 
от прекратяване на дейността. 
Рамката за качество на ЕС за 
предвиждане на промените и 
преструктуриране22 е инструментът на 
политиката на Съюза, който задава 
рамката за най-добри практики за 
предвиждане на корпоративното 
преструктуриране и за справяне с него. 
Тя предлага цялостна рамка за начините 
за преодоляване на предизвикателствата 
на икономическото приспособяване и 
преструктуриране и на тяхното трудово 
и социално въздействие с помощта на 
адекватни средства на политиката. 
Освен това, без да се засяга 
социалната отговорност на 
икономическата общност, тя 
призовава държавите членки да 
използват европейското и националното 
финансиране по такъв начин, че 
социалното въздействие на 
преструктурирането, особено 
неблагоприятните последици върху 
заетостта, да бъдат смекчавани по-
ефективно. Основните инструменти на 
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ЕФПГ, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на 
неочаквани големи преструктурирания.

Съюза за подпомагане на засегнатите 
работници са Европейският социален 
фонд плюс (ЕСФ+), чиято цел е 
изпреварващо оказване на помощ, и 
ЕФПГ, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на 
неочаквани големи преструктурирания.

_________________ _________________

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН 
КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС 
за предвиждане на промените и 
преструктуриране“ (COM(2013) 882 
final, 13.12.2013 г.).

22 СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, 
СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН 
КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА 
РЕГИОНИТЕ „Рамка за качество на ЕС 
за предвиждане на промените и 
преструктуриране“ (COM(2013) 882 
final, 13.12.2013 г.).

Обосновка

След резолюцията на ЕП (P8_TA(2018)0363) ЕФПГ допринесе за реализацията на 
проекта за социален план за съкращения на нидерландски банкови служители. 
Странно е, че банките не дават своя принос за това, тъй като самите предприятия 
имат роля в това отношение. Въпреки че банките в Нидерландия реализират печалби 
за милиарди, те не дават своя принос за реализацията на социален план за 
съкратените банкови служители.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Комисията направи междинна 
оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до 
каква степен ЕФПГ постига целите си. 
ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той 
постигна по-висока степен на 
реинтеграция на съкратените работници 
в сравнение с предходния програмен 
период. В хода на оценката бе също така 
установено, че ЕФПГ е създал 
европейска добавена стойност. Това 
важи с пълна сила по отношение на 
ефекта от нейния обем, което означава, 

(12) Комисията направи междинна 
оценка на ЕФПГ, за да прецени как и до 
каква степен ЕФПГ постига целите си. 
ЕФПГ се оказа, че е ефективен — той 
постигна по-висока степен на 
реинтеграция на съкратените работници 
в сравнение с предходния програмен 
период. В хода на оценката бе също така 
установено, че ЕФПГ е създал 
европейска добавена стойност. Това 
важи с пълна сила по отношение на 
ефекта от нейния обем, което означава, 
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че помощта от ЕФПГ увеличава не само 
броя и разнообразието на предлаганите 
услуги, но и степента на тяхната 
интензивност. Освен това намесите на 
ЕФПГ имат висока видимост и 
демонстрират пряко пред широката 
общественост европейската добавена 
стойност на намесата. Констатирани 
бяха обаче няколко предизвикателства. 
От една страна, процедурата за 
мобилизиране беше счетена за 
прекалено продължителна. Освен това
много държави членки съобщиха за 
проблеми при изготвянето на обширния 
анализ на обстоятелствата около 
събитието, довело до съкращенията. 
Основната причина, поради която 
държавите членки с потенциален 
случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, 
не кандидатстват за такава помощ, са 
проблеми, свързани с финансовия и 
институционалния капацитет. От една 
страна, това може да се дължи 
просто на липса на работна ръка —
понастоящем държавите членки 
могат да поискат техническа помощ 
само ако изпълняват случай по ЕФПГ.
Тъй като съкращенията могат да 
възникнат неочаквано, е важно 
държавите членки да имат готовност за 
незабавно реагиране и да могат да 
подадат заявление без отлагане. Освен 
това в някои държави членки 
изглежда са необходими по-
задълбочени усилия за изграждане на 
институционален капацитет, за да 
се обезпечи ефикасното и ефективно 
изпълнение на случаите, свързани с 
ЕФПГ. Прагът от 500 съкращения бе 
разкритикуван като прекалено висок, 
особено в по-слабо населените 
региони26.

че помощта от ЕФПГ увеличава не само 
броя и разнообразието на предлаганите 
услуги, но и степента на тяхната 
интензивност. Освен това намесите на 
ЕФПГ имат висока видимост и 
демонстрират пряко пред широката 
общественост европейската добавена 
стойност на намесата. Констатирани 
бяха обаче няколко предизвикателства. 
Първо, следва да е ясно, че 
съответните предприятия и 
държавите членки носят основната 
отговорност за разработването на 
социални планове, насочени към 
реинтеграцията на въпросните 
работници на пазара на труда. ЕФПГ 
може единствено да изпълнява 
допълваща роля и следва да се 
концентрира върху тези региони, в 
които нито съответните 
предприятия, нито националните и 
регионалните органи разполагат с 
ресурси за прилагане на необходимите 
мерки. Освен това европейската 
добавена стойност се поставя под 
въпрос в случаите, при които дадено 
дружество първо получава 
национални и европейски субсидии 
(например, за дейности в областта на 
иновациите), а след това решава да 
премести печелившо предприятие в 
друга държава членка или дори в 
трета държава, без да поема 
отговорност за финансирането на 
реинтеграцията на работниците, 
които са засегнати от затварянето 
на предприятието. А вместо това, 
особено при преместване на 
дейността в рамките на ЕС, 
съответното предприятие може 
отново да получава субсидии на Съюза 
на новото място. Освен това 
процедурата за мобилизиране беше 
счетена за прекалено продължителна. 
Много държави членки съобщиха за 
проблеми при изготвянето на обширния 
анализ на обстоятелствата около 
събитието, довело до съкращенията. 
Основната причина, поради която 
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държавите членки с потенциален 
случай, нуждаещ се от помощ по ЕФПГ, 
не кандидатстват за такава помощ, са 
проблеми, свързани с финансовия и 
институционалния капацитет. Тъй като 
съкращенията могат да възникнат 
неочаквано, е важно държавите членки 
да имат готовност за незабавно 
реагиране и да могат да подадат 
заявление без отлагане. Прагът от 
500 съкращения бе разкритикуван като 
прекалено висок, особено в по-слабо 
населените региони26.

_________________ _________________

26 COM(2018) 297 final и 
придружаващият го SWD(2018) 192 
final.

26 COM(2018) 297 final и 
придружаващият го SWD(2018) 192 
final.

Обосновка

- ЕФПГ има кохезионни функции, което означава, че подпомагането от фонда трябва 
да отива за най-бедните и най-силно засегнати региони. - Често предприятията 
получават субсидии три пъти: веднъж като предприятия, втори път, когато 
закрият печеливша икономическа дейност, и трети път, когато се преместват на 
друго място в ЕС.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се засвидетелства 
солидарността на Съюза със 
съкратените работници и самостоятелно 
заетите лица, чиято дейност е 
прекратена, процентът на 
съфинансиране на разходите за пакета 
от персонализирани услуги и за 
неговото прилагане следва да бъде 
равен на този на ЕСФ+ в 
съответната държава членка.

(15) За да се засвидетелства 
солидарността на Съюза със 
съкратените работници и самостоятелно 
заетите лица, чиято дейност е 
прекратена, процентът на 
съфинансиране на разходите за пакета 
от персонализирани услуги и за 
неговото прилагане следва да бъде 
равен на 70% от общите прогнозни 
разходи.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(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, 
независимо от това дали те са на 
срочни или постоянни договори или са 
наети чрез агенции за временна 
заетост, както и самостоятелно заетите 
лица, включително собствениците, 
изпълняващи управителни функции в 
микро- или малки предприятия, чиято 
дейност е прекратена, следва да се 
считат за потенциални бенефициери по 
ЕФПГ за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Финансовият принос от ЕФПГ 
следва да бъде насочен предимно към 
активни мерки на пазара на труда, 
целящи бързото реинтегриране на 
бенефициерите в устойчива заетост — в 
първоначалния им сектор на дейност 
или извън него. Мерките следва да 
отразяват очакваните нужди на местния 
или регионалния пазар на труда. При 
все това, когато е уместно, мобилността 
на съкратените работници също трябва 
да се подкрепя, за да им се помогне да 
намерят нова работа на друго място. 
Особено внимание трябва да се обърне 
на разпространението на уменията, 

(19) Финансовият принос от ЕФПГ не 
следва да засяга социалната 
отговорност на съответните 
предприятия и следва да бъде насочен 
предимно към активни мерки на пазара 
на труда, целящи бързото реинтегриране 
на бенефициерите в устойчива заетост 
— в първоначалния им сектор на 
дейност или извън него, а 
същевременно следва да цели 
насърчаване на създаването на 
предприятия, включително чрез 
учредяване на кооперативни 
стопанства. Мерките следва да 
отразяват очакваните нужди на местния 
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необходими в цифровата епоха. 
Включването на парични помощи в 
съгласуван пакет от персонализирани 
услуги следва да бъде ограничено. 
Предприятията могат да бъдат 
насърчени да участват в националното 
съфинансиране на подпомаганите от 
ЕФПГ мерки.

или регионалния пазар на труда. При 
все това, когато е уместно, мобилността 
на съкратените работници също трябва 
да се подкрепя, за да им се помогне да 
намерят нова работа на друго място. 
Особено внимание трябва да се обърне 
на разпространението на уменията, 
необходими в цифровата епоха. 
Включването на парични помощи в 
съгласуван пакет от персонализирани 
услуги следва да бъде ограничено. 
Предприятията следва да бъдат 
насърчени да участват в националното 
съфинансиране на подпомаганите от 
ЕФПГ мерки.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 21 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) В периода март 2007 г. – март 
2017 г. Комисията получи 148 
заявления за съфинансиране от ЕФПГ 
от 21 държави членки, на обща 
стойност от почти 600 милиона евро 
за подпомагане на 138 888 съкратени 
работници и 2 944 лица, които не 
участват в никаква форма на 
заетост, образование или обучение 
(NEET).

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 21 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) В периода между 2007 г. и 
2017 г. седем държави членки не са се 
възползвали от предоставяната по 
линия на ЕФПГ подкрепа. 
Следователно е необходимо да се 
разгледат всички случаи, при които 
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пречки, свързани с нормативните 
изисквания, административния 
капацитет и други фактори, са 
възпрепятствали участието в ЕФПГ, 
както и да се предложат мерки за 
отстраняване на тези пречки.

Изменение 8

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, е важно 
сътрудничеството между държавите 
членки и Комисията да бъде 
оптимално с оглед спазване на 
сроковете за разглеждане на 
заявленията за финансов принос от 
ЕФПГ. Държавите членки следва да 
полагат максимални усилия, за 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.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) В съответствие с принципа на 
добро финансово управление 
финансовият принос от ЕФПГ следва да 
не заменя, а когато е възможно, следва 
да допълва мерките за подкрепа, които 
бенефициерите могат да ползват по 
линия на фондовете на Съюза или на 
други политики или програми на Съюза.

(24) В съответствие с принципа на 
добро финансово управление 
финансовият принос от ЕФПГ следва да 
не заменя, а следва да допълва мерките 
за подкрепа, които съответните 
предприятия трябва да предприемат 
в контекста на социален план, и 
мерките, които националните или 
регионалните органи могат да 
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финансират сами, както и мерките, 
които бенефициерите могат да ползват 
по линия на фондовете на Съюза или на 
други политики или програми на Съюза. 
Следва да не се допускат ситуации, 
при които предприятията първо 
получават субсидии от Съюза за 
дейността си, например за иновации, 
а след това затварят печеливши 
предприятия. По-специално в тези 
случаи приносът от ЕФПГ следва да 
бъде обвързан с условия за съвместно 
финансиране от страна на 
съответните предприятия.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да може Европейският 
парламент да упражнява политически 
контрол и за да може Комисията да 
осъществява непрекъснат мониторинг 
на постигнатите с помощ от ЕФПГ 
резултати, държавите членки следва да 
представят окончателен доклад за 
изпълнението на ЕФПГ.

(31) За да може Европейският 
парламент да упражнява политически 
контрол и за да може Комисията да 
осъществява непрекъснат мониторинг 
на постигнатите с помощ от ЕФПГ 
резултати, държавите членки следва да 
представят окончателен доклад за 
изпълнението на ЕФПГ веднъж на 
всеки 2 години.

Изменение 11

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 

(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 
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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.

Съюза и за постигането на обща цел 
30 % от разходите на бюджета на Съюза
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.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФПГ допринася за по-добро 
разпределение на ползите от 
глобализацията и технологичния 
напредък, като помага на съкратените 
работници да се адаптират към 
структурните промени. По този начин 
ЕФПГ допринася за прилагането на 
принципите, определени в рамките на
Европейския стълб на социалните права, 
и подобрява социалното и 
икономическото сближаване между 
регионите и държавите членки.

ЕФПГ допринася за по-добро 
разпределение на ползите от 
глобализацията и технологичния 
напредък, като помага на съкратените 
работници да се адаптират към 
структурните промени. По този начин 
ЕФПГ допринася за прилагането на 
принципите, определени в член 151 от 
ДФЕС и Европейския стълб на 
социалните права, и подобрява 
социалното и икономическото 
сближаване между регионите и 
държавите членки.

Изменение 13

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 

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
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нисковъглеродна икономика или 
вследствие на цифровизацията или 
автоматизацията. Особен акцент се 
поставя върху мерките, които помагат 
на групите в най-неравностойно 
положение.

нисковъглеродна икономика или 
вследствие на технологични промени. 
Особен акцент се поставя върху 
мерките, които помагат на групите в 
най-неравностойно положение и на 
държавите членки и регионите, 
които са най-силно засегнати и 
където националните и регионалните 
органи не разполагат с подходящи 
ресурси за предприемане на 
необходимите мерки. Подпомагането 
от ЕФПГ не засяга социалната 
отговорност на съответните 
дружества, по-специално по 
отношение на техния принос за 
социалните планове за съкратените 
работници.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „съкратен работник“ означава 
работник, чиято заетост е преустановена 
преждевременно поради съкращаването 
му или чийто договор не е подновен 
поради икономически причини;

a) „съкратен работник“ означава 
работник, чиято заетост е преустановена 
преждевременно поради съкращаването 
му или чийто договор не е подновен 
поради неочаквано голямо 
преструктуриране;

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „бенефициер“ означава лице, 
което участва в мерки, съфинансирани 
от ЕФПГ; 

в) (Не се отнася до българския 
текст.)
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „нередност“ означава всяко 
нарушение на приложимото право, 
произтичащо от действие или 
бездействие на икономически оператор, 
участващ в привеждането в действие на 
ЕФПГ, което има или би имало като 
последица нанасянето на вреда на 
бюджета на Съюза чрез начисляване 
на неоправдан разход за този бюджет.

г) „нередност“ означава всяко 
нарушение на приложимото право, 
произтичащо от действие или 
бездействие на икономически оператор, 
участващ в привеждането в действие на 
ЕФПГ, което има или би имало като 
последица нанасянето на вреда на 
финансовите интереси на Съюза чрез 
начисляване на неоправдан разход за 
бюджета на Съюза.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) прекратяване на дейността на над 
250 работници или самостоятелно заети 
лица за референтен период от шест 
месеца, по-специално в МСП, където 
всички извършват дейност в същия 
икономически сектор, определен на 
равнището на разделенията на NACE 
Rev. 2, и разположени в един регион или 
в два съседни региона, определени на 
ниво 2 по NUTS, или в повече от два 
съседни региона на ниво 2 по NUTS, 
при условие че има над 250 засегнати 
работници или самостоятелно заети 
лица в два от регионите, взети заедно;

б) прекратяване на дейността на над 
250 работници или самостоятелно заети 
лица за референтен период от шест 
месеца, по-специално в МСП, където 
всички извършват дейност в същия 
икономически сектор, определен на 
равнището на разделенията на NACE 
Rev. 2, и разположени в един регион или 
в два съседни региона, определени на 
ниво 2 по NUTS в същата или съседна 
държава членка, или в повече от два 
съседни региона на ниво 2 по NUTS в 
същата или съседна държава членка, 
при условие че има над 250 засегнати 
работници или самостоятелно заети 
лица в два от регионите, взети заедно;

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Когато се прекратява 
дейността на печелившо 
предприятие, въпросното дружество 
следва да допринася за 
реинтеграцията на съкратените 
работници, за предпочитане в 
контекста на социален план. 
Финансовият принос от ЕФПГ 
трябва да бъде обвързан с условия за 
осигуряването на такъв принос.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Инвестициите за самостоятелна заетост, 
започване на стопанска дейност и 
придобиване от служителите не могат 
да надхвърлят 20 000 EUR за всеки 
съкратен работник.

Инвестициите за самостоятелна заетост, 
започване на стопанска дейност и 
придобиване на дялово участие от 
служителите, по-специално чрез 
създаването на кооперативни 
стопанства, не могат да надхвърлят 
20 000 EUR за всеки съкратен работник.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги трябва да бъде 
проектиран така, че да предвижда 
бъдещите перспективи за пазара на 
труда и необходимите умения. 
Съгласуваният пакет е съвместим с 
преминаването към ефективна от гледна 
точка на ресурсите и устойчива 
икономика и също така се 
съсредоточава върху разпространението 
на умения, които се изискват в 
цифровата индустриална епоха, и взема 

Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги трябва да бъде 
проектиран така, че да предвижда 
бъдещите перспективи за пазара на 
труда и необходимите умения. 
Съгласуваният пакет е съвместим с 
преминаването към ефективна от гледна 
точка на ресурсите и устойчива 
икономика и също така се 
съсредоточава върху разпространението 
на умения, които се изискват в 
цифровата индустриална епоха.
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предвид търсенето на местния пазар 
на труда.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не 
заместват пасивните мерки за социална 
закрила.

Мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не 
заместват пасивните мерки за социална 
закрила, нито активните мерки на 
пазара на труда.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) потвърждението че когато 
извършващото съкращенията 
предприятие е продължило дейността си 
след съкращенията, то е спазило 
правните си задължения във връзка със 
съкращенията;

б) потвърждението, че когато 
извършващото съкращенията 
предприятие е продължило дейността си 
след съкращенията, то е спазило 
правните си задължения във връзка със 
съкращенията, както и задълженията 
си, произтичащи от колективни 
договори или преговори за социален 
план;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa) ясно посочване на вече 
предприетите от държавите членки 
действия за подпомагане на 
съкратените работници, както и на 
допълващия характер на 
финансирането, поискано от ЕФПГ  
поради липсата на налични ресурси на 
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националните или регионалните 
органи;

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква б б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) преглед на финансирането от 
Съюза, което предприятията, 
освобождаващи работници, вече са 
получили за периода от пет години 
преди колективните съкращения;

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) за целите на оценката —
индикативни и специфични за случая 
цели, определени от държавата членка, 
относно равнището на повторна заетост 
на бенефициерите 6 месеца след края на 
периода на изпълнение;

и) за целите на оценката —
индикативни и специфични за случая 
цели и показатели, определени от 
държавата членка, относно равнището 
на повторна заетост на бенефициерите 
шест месеца след края на периода на 
изпълнение;

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) декларация за съответствие на 
поисканата подкрепа от ЕФПГ с 
процедурните и материалноправните 
разпоредби на Съюза относно 
държавните помощи, както и 
декларация, посочваща защо 
съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги не заменя 

л) декларация за съответствие на 
поисканата подкрепа от ЕФПГ с 
процедурните и материалноправните 
разпоредби на Съюза относно 
държавните помощи, както и 
декларация, посочваща защо 
съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги не заменя 
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мерките, които са отговорност на 
предприятията по силата на 
националното право или на колективни 
трудови договори;

мерките, които са отговорност на 
предприятията по силата на 
националното право или на колективни 
трудови договори, и мерките от 
страна на компетентните органи във 
връзка с прилагането на активни 
мерки на пазара на труда и пасивни 
мерки за социална защита;

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Равенство между мъжете и жените и 
недопускане на дискриминация

Равенство между половете и 
недопускане на дискриминация

Обосновка

„Половете“ е с по-широко значение от „мъжете и жените“.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите членки 
гарантират, че равенството между 
мъжете и жените и интегрирането на 
спецификите на пола са неделима част 
от различните етапи на усвояване на 
финансовия принос от ЕФПГ и че се 
насърчават през тези етапи.

Комисията и държавите членки 
гарантират, че равенството между 
половете и интегрирането на 
спецификите на пола са неделима част 
от различните етапи на усвояване на 
финансовия принос от ЕФПГ и че се 
насърчават през тези етапи.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В случай че Комисията 
предоставя техническа помощ при 
непряко управление, тя гарантира 
прозрачността на процедурата за 
определяне на третата страна, 
която ще отговаря за изпълнението 
на възложените задачи, и информира 
всички заинтересовани страни във 
връзка с ЕФПГ, включително и 
Европейския парламент, за 
съответния избран подизпълнител.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изпълнява информационни и 
комуникационни дейности, свързани със 
случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, 
въз основа на своя опит с цел 
подобряване на ефективността на ЕФПГ 
и гарантиране на това, че гражданите и 
работниците на Съюза знаят за 
съществуването на ЕФПГ.

Комисията изпълнява информационни и 
комуникационни дейности, свързани със 
случаите по ЕФПГ и резултатите от тях, 
въз основа на своя опит и оценките, 
предоставени от държавите членки, 
с цел подобряване на ефективността на 
ЕФПГ и гарантиране на това, че 
гражданите и работниците на Съюза 
знаят за съществуването на ЕФПГ.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът на съфинансиране по 
ЕФПГ за предложените мерки се
изравнява с най-високия процент на 
съфинансиране по ЕСФ+ в
съответната държава членка.

2. Процентът на съфинансиране по 
ЕФПГ за предложените мерки не 
надвишава 70% от общите прогнозни 
разходи, посочени в член 9.

Изменение 32
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Предложение за регламент
Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 16 а

В изключителни случаи и при условие 
че оставащите налични финансови 
средства във фонда през годината на 
извършване на голямо 
преструктуриране не са достатъчни, 
за да покрият пълния размер на 
необходимата според бюджетния 
орган помощ, Комисията може да 
предложи разликата да бъде 
финансирана от фонда през 
следващата година. Годишният 
таван за бюджета на фонда за 
годината на извършване на голямо 
преструктуриране и за следващата 
година следва при всички случаи да се 
спазва.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 19 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 а

Проучването на бенефициерите, 
посочено в член 20, параграф 1, 
буква г), се основава на модела, 
установен от Комисията 
посредством акт за изпълнение. 
Комисията приема акт за изпълнение, 
установяващ модела, който да се 
използва при проучването на 
бенефициерите в съответствие с 
процедурата по консултиране, 
посочена в член 26, параграф 2, за да се 
гарантират еднакви условия за 
прилагане на настоящия член.
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Изменение 34

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) резултатите от проучване на 
бенефициер, проведено шест месеца 
след края на периода на изпълнение, 
което обхваща възприеманата промяна в 
пригодността за заетост на 
бенефициерите или за тези, които вече 
са намерили работа, повече информация 
за качеството на намерената работа, 
като например промяната в работното 
време, нивото на отговорност или 
промяната на равнището на заплащане в 
сравнение с предишната работа, 
сектора, в който лицето е намерило 
работа, както и разбивка на тази 
информация по пол, възрастова група и 
образователно равнище;

г) резултатите от проучване на 
бенефициер, проведено в рамките на 
шест месеца след края на периода на 
изпълнение, което обхваща 
възприеманата промяна в пригодността 
за заетост на бенефициерите или за тези, 
които вече са намерили работа, повече 
информация за качеството на 
намерената работа, като например 
промяната в работното време, нивото на 
отговорност или промяната на 
равнището на заплащане в сравнение с 
предишната работа, сектора, в който 
лицето е намерило работа, както и 
разбивка на тази информация по пол, 
възрастова група и образователно 
равнище;

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Не по-късно от края на 
деветнадесетия месец след изтичането 
на срока, определен в член 15, 
параграф 3, съответната държава членка 
предоставя простия набор от данни, 
съдържащ информация за по-
дългосрочния показател за резултатите 
по точка 3 от приложението.

2. Не по-късно от края на 
деветнадесетия месец след изтичането 
на срока, определен в член 15, 
параграф 3, съответната държава членка 
предоставя пълния и надлежно 
проверен прост набор от данни, 
съдържащ информация за по-
дългосрочния показател за резултатите 
по точка 3 от приложението.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 август 2021 г. и на всеки две 
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент и на Съвета 
цялостен количествен и качествен 
доклад за дейностите по настоящия 
регламент и по Регламент (ЕС) 
№ 1309/2013 през предходните две 
години. Докладът се съсредоточава 
основно върху резултатите, постигнати 
от ЕФПГ, и съдържа по-специално 
информация за подадените заявления, 
приетите решения, финансираните 
мерки, включително статистически 
данни относно показателите, посочени в 
приложението, и допълването на тези 
мерки с мерките, финансирани от други 
фондове на Съюза, по-конкретно от 
ЕСФ+, и информация за приключването 
на предоставяния финансов принос и 
също така документира заявленията, 
които са били отхвърлени или чийто 
размер е бил намален поради липса на 
достатъчно бюджетни кредити или 
поради недопустимост.

1. До 1 август 2021 г. и на всеки две 
години след това Комисията представя 
на Европейския парламент и на Съвета 
цялостен количествен и качествен 
доклад за дейностите по настоящия 
регламент и по Регламент (ЕС) 
№ 1309/2013 през предходните две 
години. Докладът се съсредоточава 
основно върху изпълнението и 
резултатите, постигнати от ЕФПГ
спрямо заложените цели, и съдържа 
по-специално информация за доброто 
финансово управление, подадените 
заявления, приетите решения, 
финансираните мерки, включително 
статистически данни относно 
показателите, посочени в приложението, 
и допълването на тези мерки с мерките, 
финансирани от други фондове на 
Съюза, по-конкретно от ЕСФ+, и 
информация за приключването на 
предоставяния финансов принос и също 
така документира заявленията, които са 
били отхвърлени или чийто размер е 
бил намален поради липса на 
достатъчно бюджетни кредити или 
поради недопустимост.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки четири години 
Комисията прави по своя инициатива и 
в тясно сътрудничество с държавите 
членки оценка на финансовите приноси 
от ЕФПГ.

1. На всеки четири години 
Комисията прави по своя инициатива и 
в тясно сътрудничество с държавите 
членки оценка на финансовите приноси 
от ЕФПГ. Тази оценка съдържа по-
специално информация за 
резултатите, добавената европейска 
стойност и доброто финансово 
управление на финансовия принос от 
ЕФПГ.
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