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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

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

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

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

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

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

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

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

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

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ)
(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 
Съвета (COM(2018)0380),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C8-0231/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ... 1,

– като взе предвид становището на Комитета на регионите от ...2,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по международна търговия, комисията по бюджети, 
комисията по бюджетен контрол, комисията по регионално развитие и комисията 
по правата на жените и равенството между половете (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Заглавие 1

                                               
1 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
2 OВ C ... /Все още непубликувано в Официален вестник.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията
(ЕФПГ)

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА относно Европейския фонд за 
подкрепа в условия на преход
(ЕФПУП)

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В своя Документ за размисъл 
относно извличането на ползите от 
глобализацията20 Комисията определя 
комбинацията от глобализацията на 
търговията и технологичните промени 
като основните двигатели на 
увеличеното търсене на квалифицирана 
работна ръка и понижения брой на 
работните места, изискващи по-ниска 
квалификация. Въпреки огромните 
цялостни преимущества на по-
отворената търговия и по-задълбочената 
интеграция на световните икономики, 
тези отрицателни странични ефекти
трябва да бъдат преодолени. Тъй като 
настоящите ползи от глобализацията
вече са неравномерно разпределени сред 
хората и регионите и причиняват 
значително въздействие върху 
търпящите неблагоприятните 
последствия, съществува опасност все 
по-бързо развиващите се 
технологични постижения да 
увеличат още повече тези последствия. 
Поради това, в съответствие с 
принципите на солидарност и 
устойчивост, ще бъде необходимо да се 
гарантира, че ползите от глобализацията 
се споделят по-справедливо, чрез 

(6) В своя Документ за размисъл 
относно извличането на ползите от 
глобализацията20 Комисията определя 
комбинацията от глобализацията на 
търговията и технологичните промени 
като основните двигатели на 
увеличеното търсене на квалифицирана 
работна ръка и понижения брой на 
работните места, изискващи по-ниска 
квалификация. По този начин, въпреки 
преимуществата, свързани с по-
отворената търговия и по-задълбочената 
интеграция на световните икономики, е 
необходимо да се намерят начини за 
смекчаване на отрицателните
ефекти, причинявани от тях и които 
засягат по-специално някои сектори 
на дейност, някои предприятия или 
определени по-уязвими групи 
работници. Тъй като настоящите ползи 
от глобализацията са неравномерно 
разпределени сред хората и регионите и 
причиняват значително въздействие 
върху търпящите неблагоприятните 
последствия, съществува опасност все 
технологичния и екологичния преход
да увеличат още повече тези 
последствия. Поради това, в 
съответствие с принципите на 
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съвместяване на икономическото 
отваряне и технологичния напредък 
със социалната закрила.

солидарност и устойчивост, ще бъде 
необходимо да се гарантира, че ползите 
от глобализацията се споделят по-
справедливо и че сборните 
отрицателни последствия от 
глобализацията и от технологичния и 
екологичен преход биват 
предвиждани в по-широк план с цел 
по-добро приспособяване на 
икономическата среда и на 
работната сила.

__________________ __________________

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_bg.

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
globalisation_bg.

Or. fr

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6а) Глобализацията не е 
единственият фактор, който изисква 
трансформации в икономическия 
свят и който следователно засяга 
заетостта. Глобалната икономика, 
технологичните промени, но също и 
вътрешни фактори, свързани със 
стопанското управление или 
промените в поведението на 
потребителите, както и въпросите, 
свързани с околната среда, са все 
критерии, които оказват влияние 
върху икономическия свят, и по-
специално върху заетостта. Поради 
това предвиждането на изброените 
множество проблеми изглежда 
приоритетно. В действителност, 
чрез предотвратяване на 
потенциално вредните последици, 
които произтичат от тях, за 
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отделните хора, предприятията и 
населените места, е възможно да се 
приложат ефективни мерки и по 
този начин да се открият нови 
възможности за създаване на работни 
места. Това е въпрос не само 
работниците да поемат своите 
отговорности и адаптират своите 
квалификации, но също така да се 
повиши осведомеността на 
работодателите и те да бъдат 
стимулирани да подхождат по-
изпреварващо към тези промени.

Or. fr

Изменение 4

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 

(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 
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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 
ЕФПГ, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на
неочаквани големи преструктурирания.

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 
ЕФПУП, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на 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.).

Or. fr

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Комисията подчертава колко е 
важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд 
за оказване на подкрепа на работниците, 
които са загубили работните си места 
при големи преструктурирания, и за 
подпомагането им да намерят друга 
работа възможно най-бързо. Съюзът 
следва да продължи да предоставя 
специфична, еднократна помощ, имаща 
за цел да улесни повторното 

(13) Комисията подчертава колко е 
важна ролята на ЕФПУП като гъвкав 
фонд за оказване на подкрепа на 
работниците, които са загубили 
работните си места при големи 
преструктурирания, и за подпомагането 
им да намерят друга работа възможно 
най-бързо. Съюзът следва да продължи 
да предоставя специфична, еднократна 
помощ, имаща за цел да улесни 
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професионално интегриране на 
съкратените работници в области, 
отрасли, територии или пазари на труда, 
понесли удара от голям икономически 
срив. Като се има предвид
взаимодействието и взаимното влияние 
на отворената търговия, технологичните 
промени или други фактори като 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, и следователно като се има 
предвид, че става все по-трудно да се 
изтъкне конкретен фактор, който 
предизвиква съкращаването на работни 
места, мобилизирането на ЕФПГ в 
бъдеще ще се основава единствено на 
значителното въздействие на 
преструктурирането. Като се има 
предвид предназначението му, което е 
да предоставя подкрепа в ситуации, 
характеризиращи се със спешни и
неочаквани обстоятелства, като допълва 
по-изпреварващата помощ, оказвана от 
ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален 
инструмент извън бюджетните тавани в 
многогодишната финансова рамка, 
както е посочено в съобщението на 
Комисията. „Модерен бюджет за Съюз, 
който закриля, предоставя възможности 
и защитава – многогодишна финансова 
рамка за периода 2021—2027 г.“ и 
неговото приложение27.

повторното професионално интегриране 
на съкратените работници в области, 
отрасли, територии или пазари на труда, 
понесли удара от голям икономически 
срив. Като се има предвид 
взаимодействието и взаимното влияние 
на отворената търговия, технологичните 
промени или други фактори като 
прехода към нисковъглеродна 
икономика, и следователно като се има 
предвид, че става все по-трудно да се 
изтъкне конкретен фактор, който 
предизвиква съкращаването на работни 
места, мобилизирането на ЕФПУП в 
бъдеще ще се основава единствено на 
значителното въздействие на 
преструктурирането. Като се има 
предвид предназначението му, което е 
да предоставя подкрепа при спешни 
обстоятелства, като допълва по-
изпреварващата помощ, оказвана от 
ЕСФ+, ЕФПУП остава гъвкав и 
специален инструмент извън 
бюджетните тавани в многогодишната 
финансова рамка, както е посочено в 
съобщението на Комисията. „Модерен 
бюджет за Съюз, който закриля, 
предоставя възможности и защитава –
многогодишна финансова рамка за 
периода 2021—2027 г.“ и неговото 
приложение27.

__________________ __________________

27 Документът на Комисията 
SWD(2018) 171 final и неговото 
приложение COM(2018) 321 final.

27 Документът на Комисията 
SWD(2018) 171 final и неговото 
приложение COM(2018) 321 final.

Or. fr

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Както беше посочено по-горе, за (14) Както беше посочено по-горе, за 



PR\1157866BG.docx 11/51 PE625.202v01-00

BG

да се запази европейският характер на 
ЕФПГ, основание за подаване на 
заявление за помощ следва да възниква, 
когато голямо преструктуриране окаже 
значително въздействие върху местната 
или регионалната икономика. Това 
въздействие следва да бъде определено 
от минимален брой на съкращенията в 
рамките на конкретен референтен 
период. Като се вземат предвид 
констатациите от междинната оценка, 
прагът се определя на 250 съкращения 
през четиримесечен референтен период
(или 6 месеца при секторни случаи). 
Тъй като вълните от съкращения в 
различни сектори, но в един и същи 
регион имат еднакво значимо 
въздействие върху местния пазар на 
труда, ще бъде възможно да се подават 
и регионални заявления. На малките 
пазари на труда, като например малки 
държави членки или отдалечени 
региони, включително най-отдалечените 
региони по член 349 от ДФЕС, или при 
изключителни обстоятелства заявления 
могат да се подават при по-малък брой 
съкращения.

да се запази европейският характер на 
ЕФПУП, основание за подаване на 
заявление за помощ следва да възниква, 
когато голямо преструктуриране окаже 
значително въздействие върху местната 
или регионалната икономика. Това 
въздействие следва да бъде определено 
от минимален брой на съкращенията в 
рамките на конкретен референтен 
период. Като се вземат предвид 
констатациите от междинната оценка, 
прагът се определя на 250 съкращения 
през деветмесечен референтен период. 
Тъй като вълните от съкращения в 
различни сектори, но в един и същи 
регион имат еднакво значимо 
въздействие върху местния пазар на 
труда, ще бъде възможно да се подават 
и регионални заявления. На малките 
пазари на труда, като например малки 
държави членки или отдалечени 
региони, включително най-отдалечените 
региони по член 349 от ДФЕС, или при 
изключителни обстоятелства, като в 
случая на региони, вече особено 
засегнати от висок процент на 
безработица, заявления могат да се 
подават при по-малък брой съкращения.

Or. fr

Изменение 7

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 

(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 
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съответната държава членка. разходи.

Or. fr

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Част от бюджета на Съюза, 
предназначена за ЕФПГ, следва да бъде 
изпълнена от Комисията при режим 
споделено управление с държавите 
членки по смисъла на Регламент (ЕС, 
Евратом) [number of the new Financial 
Regulation] на Европейския парламент и 
на Съвета28 (наричан по-нататък 
„Финансовият регламент“). Поради това 
при привеждането на ЕФПГ в действие 
в рамките на споделено управление 
Комисията и държавите членки следва 
да спазват принципите, посочени във 
Финансовия регламент, като добро 
финансово управление, прозрачност и 
недопускане на дискриминация.

(16) Част от бюджета на Съюза, 
предназначена за ЕФПУП, следва да 
бъде изпълнена от Комисията при 
режим споделено управление с 
държавите членки по смисъла на 
Регламент (ЕС, Евратом) [number of the 
new Financial Regulation] на 
Европейския парламент и на Съвета28

(наричан по-нататък „Финансовият 
регламент“). Поради това при 
привеждането на ЕФПУП в действие в 
рамките на споделено управление 
Комисията и държавите членки следва 
да спазват принципите, посочени във 
Финансовия регламент, като добро 
финансово управление, прозрачност и 
недопускане на дискриминация.

__________________ __________________

28 OВ L […], […], стр. […]. 28 OВ L […], […], стр. […].

Or. fr

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Европейският център за 
мониторинг на промените, чието 
седалище е в Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 

(17) Европейският център за 
мониторинг на промените, чието 
седалище е в Европейската фондация за 
подобряване на условията на живот и 
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труд (Eurofound) в Дъблин, помага на 
Комисията и на държавите членки с 
качествени и количествени анализи, за 
да се подпомогне оценката на 
тенденциите в глобализацията, 
преструктурирането и използването на 
ЕФПГ.

труд (Eurofound) в Дъблин, помага на 
Комисията и на държавите членки с 
качествени и количествени анализи, за 
да се подпомогне оценката на 
тенденциите в глобализацията, 
преструктурирането и използването на 
ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 10

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 ЕФПУП независимо 
от вида на техния трудов договор или 
техните трудовоправни отношения. По 
тази причина съкратените работници –
независимо дали те са на временни 
или постоянни договори или наети 
чрез агенции за временна заетост –
както и самостоятелно заетите лица, 
които включват собствениците, 
изпълняващи управителни функции в 
микро- или малки предприятия,  чиято 
дейност е прекратена, следва да се 
считат за потенциални бенефициери по 
ЕФПУП за целите на настоящия 
регламент.

Or. fr

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 19
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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, 
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.

(19) Финансовият принос от ЕФПУП
следва да бъде насочен предимно към 
активни мерки на пазара на труда, 
целящи бързото реинтегриране на 
пазара на труда на бенефициерите в 
устойчива заетост — в първоначалния 
им сектор на дейност или извън него, но 
същевременно да има за цел да 
насърчава самостоятелното 
създаване на заетост, включително 
чрез създаване на кооперативни 
стопанства. 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, 
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 
ЕФПУП мерки.

Or. fr

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) При изготвянето на съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
за пазара на труда държавите членки 
следва да дадат предимство на мерките, 
които ще допринесат значително за 
подобряване на пригодността за заетост 

(20) При изготвянето на съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
за пазара на труда държавите членки 
следва да дадат предимство на мерките, 
които ще допринесат значително за 
подобряване на пригодността за заетост 
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на бенефициерите. Държавите членки 
следва да се стремят към реинтегриране 
в устойчива заетост на възможно най-
голям брой бенефициери, участващи в 
тези мерки, възможно най-бързо в 
рамките на шестмесечния период 
преди крайната дата за представяне
на окончателния доклад за 
изпълнението на финансовия принос.

на бенефициерите. Държавите членки 
следва да се стремят към реинтегриране 
в устойчива заетост на възможно най-
голям брой бенефициери, участващи в 
тези мерки, възможно най-бързо, без 
приносът от ЕФПУП да може да 
бъде обвързан с процента на повторно 
професионално интегриране.

Or. fr

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Когато изготвят съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
за пазара на труда, държавите членки 
следва да обръщат особено внимание на 
бенефициерите в неравностойно 
положение, включително младите и по-
възрастните безработни лица и лицата, 
изложени на риск от бедност, тъй като 
тези групи изпитват особени трудности 
при повторното интегриране на пазара 
на труда. Независимо от това, 
принципите на равенство на половете и 
недопускане на дискриминация, които 
са едни от основните ценности на Съюза 
и са залегнали в Европейския стълб на 
социалните права, следва да бъдат 
спазвани и насърчавани при 
привеждането на ЕФПГ в действие.

(21) Когато изготвят съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
за пазара на труда, държавите членки 
следва да обръщат особено внимание на 
бенефициерите в неравностойно 
положение, включително младите и по-
възрастните безработни лица и лицата, 
изложени на риск от бедност, тъй като 
тези групи изпитват особени трудности 
при повторното интегриране на пазара 
на труда. Независимо от това, 
принципите на равенство на половете и 
недопускане на дискриминация, които 
са едни от основните ценности на Съюза 
и са залегнали в Европейския стълб на 
социалните права, следва да бъдат 
спазвани и насърчавани при 
привеждането на ЕФПУП в действие.

Or. fr

Изменение 14

Предложение за регламент
Съображение 21 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(21а) Държавите членки, 
представили заявление по ЕФПУП, 
следва да имат също така 
възможността на предлагат 
персонализирани услуги, 
съфинансирани от ЕФПУП: а) на 
работниците от един и същ регион, 
които, без да са част от 
преструктуриране – предмет на 
намеса от страна на ЕФПУП, 
извършват дейност от същия вид 
като работниците, които са 
бенефициери на персонализирани 
координирани мерки по смисъла на 
настоящия регламент; и б) на 
известен брой дългосрочно 
безработни лица или млади хора, 
които не работят, не са ангажирани 
в никаква форма на образование или 
обучение, които са под 25-годишна 
възраст или, когато държавите 
членки решат - под 30-годишна 
възраст, към датата на подаване на 
заявлението, като с приоритет се 
ползват хората без работа или които 
са прекратили дейността си, при 
условие че поне част от 
съкращенията са извършени в региони 
на ниво 2 по NUTS, където процентът 
на безработицата сред младежите е 
над 20%. При все това следва да бъде 
възможно тези персонализирани 
услуги да се предоставят само на 
ограничен брой лица, които не могат 
да надвишават броя на допустимите 
бенефициери, съгласно условията на 
ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22
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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 ЕФПУП. Когато 
Комисията изисква допълнителна 
информация за разглеждането на дадено 
заявление, предоставянето на 
допълнителна информация следва да 
бъде ограничено във времето.

Or. fr

Изменение 16

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 ЕФПУП 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.

Or. fr

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) Следва да бъдат предвидени 
специални разпоредби за 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани със случаите по 

(25) Следва да бъдат предвидени 
специални разпоредби за 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани със случаите по 
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ЕФПГ и резултатите от тях. ЕФПУП и резултатите от тях.

Or. fr

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) За да се улесни прилагането на 
настоящия регламент, разходите следва 
да бъдат допустими или от датата, на 
която съответната държава членка 
започне да предоставя персонализирани 
услуги, или от датата, на която 
държавата членка направи 
административни разходи за 
привеждането на ЕФПГ в действие.

(26) За да се улесни прилагането на 
настоящия регламент, разходите следва 
да бъдат допустими или от датата, на 
която съответната държава членка 
започне да предоставя персонализирани 
услуги, или от датата, на която 
държавата членка направи 
административни разходи за 
привеждането на ЕФПУП в действие.

Or. fr

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) За да се покрият възникващите 
нужди, особено през първите месеци на 
всяка година, когато възможностите за 
трансфери от други бюджетни редове са 
особено ограничени, за бюджетния ред 
за ЕФПГ следва да бъде осигурена 
подходяща сума от бюджетни кредити 
за плащания в рамките на годишната 
бюджетна процедура.

(27) За да се покрият възникващите 
нужди, особено през първите месеци на 
всяка година, когато възможностите за 
трансфери от други бюджетни редове са 
особено ограничени, за бюджетния ред 
за ЕФПУП следва да бъде осигурена 
подходяща сума от бюджетни кредити 
за плащания в рамките на годишната 
бюджетна процедура.

Or. fr
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Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) [Бюджетната рамка на ЕФПГ се 
определя в многогодишната финансова 
рамка и Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията от 
[future date] относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление29

(„Междуинституционалното 
споразумение“)].].

(28) [Бюджетната рамка на ЕФПУП
се определя в многогодишната 
финансова рамка и 
Междуинституционалното 
споразумение между Европейския 
парламент, Съвета и Комисията от 
[future date] относно бюджетната 
дисциплина, сътрудничеството по 
бюджетни въпроси и доброто 
финансово управление29

(„Междуинституционалното 
споразумение“)].].

__________________ __________________

29 Reference to be updated. 29 Reference to be updated.

Or. fr

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) В интерес на бенефициерите 
помощта следва да се предоставя 
възможно най-бързо и най-ефективно. 
Държавите членки и институциите на 
Съюза, които участват в процеса на 
вземане на решения във връзка с ЕФПГ, 
следва да положат максимални усилия 
да съкратят времето за обработка и да 
опростят процедурите, за да се 
гарантира безпроблемното и бързо 
приемане на решенията за 
мобилизиране на ЕФПГ. Поради това в 
бъдеще бюджетният орган ще взема 
решение по подадените от Комисията 
искания за трансфери,  като вече няма 

(29) В интерес на бенефициерите 
помощта следва да се предоставя 
възможно най-бързо и най-ефективно. 
Държавите членки и институциите на 
Съюза, които участват в процеса на 
вземане на решения във връзка с 
ЕФПУП, следва да положат 
максимални усилия да съкратят времето 
за обработка и да опростят процедурите, 
за да се гарантира безпроблемното и 
бързо приемане на решенията за 
мобилизиране на ЕФПУП. Поради това 
в бъдеще бюджетният орган ще взема 
решение по подадените от Комисията 
искания за трансфери, като вече няма да 
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да изисква предложение на Комисията 
за мобилизиране на ЕФПГ.

изисква предложение на Комисията за 
мобилизиране на ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 22

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 ЕФПУП
резултати, държавите членки следва да 
представят окончателен доклад за 
изпълнението на ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) Държавите членки следва да 
продължат да носят отговорност за 
изпълнението на финансовия принос и 
за управлението и контрола на 
действията, подпомагани с финансиране 
от Съюза, в съответствие с 
приложимите разпоредби на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Финансовият регламент“)30 или 
следващия го регламент. Държавите 
членки следва да обосноват усвояването 
на предоставения от ЕФПГ финансов 
принос. Поради краткия срок за 
изпълнение на операциите по ЕФПГ

(32) Държавите членки следва да 
продължат да носят отговорност за 
изпълнението на финансовия принос и 
за управлението и контрола на 
действията, подпомагани с финансиране 
от Съюза, в съответствие с 
приложимите разпоредби на Регламент 
(ЕС, Евратом) № 966/2012 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(„Финансовият регламент“)30 или 
следващия го регламент. Държавите 
членки следва да обосноват усвояването 
на предоставения от ЕФПУП финансов 
принос. Поради краткия срок за 
изпълнение на операциите по ЕФПУП
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задълженията за докладване следва да 
отразяват специфичния характер на 
намесите по линия на ЕФПГ.

задълженията за докладване следва да 
отразяват специфичния характер на 
намесите по линия на ЕФПУП.

__________________ __________________

30 Reference to be updated. 30 Reference to be updated.

Or. fr

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С настоящия регламент се създава 
Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ).

С настоящия регламент се създава 
Европейски фонд за подкрепа в условия 
на преход (ЕФПУП).

Or. fr

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В него се определят целите на ЕФПГ, 
формите на финансиране от Съюза и 
правилата за предоставяне на такова 
финансиране, включително заявленията 
от държавите членки за финансов 
принос от ЕФПГ за мерки, насочени 
към бенефициерите, посочени в член 7.

В него се определят целите на ЕФПУП, 
формите на финансиране от Съюза и 
правилата за предоставяне на такова 
финансиране, включително заявленията 
от държавите членки за финансов 
принос от ЕФПУП за мерки, насочени 
към бенефициерите, посочени в член 7, 
както и за извънредни мерки за 
икономическа и териториална 
реорганизация, определени в член 8, 
параграф 2 от настоящия регламент.

Or. fr
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната мисия на ЕФПУП е да:

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.

a) оказва подкрепа в условия на 
социално-икономически преход, който 
е резултат от глобализацията, както и
от технологичния и екологичен преход, 
като помага на съкратените работници, 
но също така и на професионалните 
сектори и региони, които са особено 
засегнати от преструктурирането,
да се адаптират по-добре към 
структурните промени.  По този начин 
ЕФПУП 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.

Or. fr

Изменение 27

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 ЕФПУП 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, 
параграфи 1 – 3.

Or. fr
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Изменение 28

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Конкретната цел на ЕФПУП е да 
предлага помощ на съкратените 
работници и самостоятелно заетите 
лица, преустановили дейност 
вследствие на големи 
преструктурирания, и по-специално 
тези, причинени от проблеми, 
свързани с глобализацията, като 
например основни промени в 
моделите на световната търговия, 
търговски спорове, финансови или 
икономически кризи, прехода към 
нисковъглеродна икономика или 
вследствие на цифровизацията или 
автоматизацията или всякакъв друг 
технологичен преход. Особен акцент 
се поставя върху мерките, които 
помагат на групите в най-
неравностойно положение.

Or. fr

Изменение 29

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 

2. При изключителни 
обстоятелства ЕФПУП може да 
оказва подкрепа за социално-
икономическата реорганизация на 
региони и/или географски райони, или 
на професионални сектори, особено 
засегнати по отношение на 
заетостта от една или няколко 
преструктурирания, свързани с 
глобализацията, и/или с 
технологичния и екологичен преход.
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икономика или вследствие на 
цифровизацията или 
автоматизацията. Особен акцент се 
поставя върху мерките, които 
помагат на групите в най-
неравностойно положение.

Or. fr

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-a) „работник“ означава всяко 
лице, които имат трудов договор или 
трудово правоотношение съгласно 
определеното от законите, 
колективните споразумения и/или 
установените практики във всяка 
държава членка, в съответствие с 
критериите за определяне на 
статута на даден работник, 
установени от съдебната практика 
на Съда на Европейския съюз;

Or. fr

Изменение 31

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, независимо дали той е на 
временен или постоянен трудов 
договор или нает чрез агенция за 
временна заетост, чиято заетост е 
преустановена преждевременно поради 
съкращаването му или чийто договор не 
е подновен поради икономически 
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причини;

Or. fr

Изменение 32

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

Or. fr

Изменение 33

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 
ЕФПУП, което има или би имало като 
последица нанасянето на вреда на 
бюджета на Съюза чрез начисляване на 
неоправдан разход за този бюджет.

Or. fr

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки могат да 
кандидатстват за финансов принос от 
ЕФПГ за мерки, насочени към 
съкратени работници и самостоятелно 
заети лица, в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в настоящия 
член.

1. Държавите членки могат да 
кандидатстват за финансов принос от 
ЕФПУП за мерки, насочени към 
съкратени работници и самостоятелно 
заети лица, в съответствие с 
разпоредбите, предвидени в настоящия 
член.

Or. fr

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Финансов принос от ЕФПГ се 
предоставя в случай на големи 
преструктурирания, които водят до 
следното:

2. Финансов принос от ЕФПУП се 
предоставя в случай на големи 
преструктурирания, които водят до 
следното:

Or. fr

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) прекратяване на дейността на над 
250 съкратени работници или 
самостоятелно заети лица за референтен 
период от четири месеца в предприятие 
в държава членка, включително когато 
това прекратяване се случва при негови 
доставчици или производители надолу 
по веригата;

a) прекратяване на дейността на над 
250 съкратени работници или 
самостоятелно заети лица за референтен 
период от девет месеца в предприятие в 
държава членка, включително когато 
това прекратяване се случва при негови 
доставчици или производители надолу 
по веригата;

Or. fr
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Изменение 37

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 девет
месеца, по-специално в МСП, които 
могат всички да извършват дейност в 
същите или различни икономически 
сектори, определени 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;

Or. fr

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) прекратяване на дейността на 
над 250 съкратени работници или 
самостоятелно заети лица за 
референтен период от четири месеца, 
особено в МСП, извършващи дейност 
в същия или различни икономически 
сектори, определени на равнището на 
разделенията на NACE Rev. 2, и 
разположени в един и същ регион, 
определен на ниво 2 по NUTS.

заличава се

Or. fr
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. На малки пазари на труда или 
при изключителни обстоятелства, по-
конкретно по отношение на 
заявленията, включващи МСП, при 
надлежно обосноваване от 
кандидатстващата държава членка, 
дадено заявление за финансов принос по 
смисъла на настоящия член може да се 
приеме за допустимо, дори ако 
критериите, определени в параграф 1, 
букви а), б) или в), не са изпълнени 
изцяло, когато съкращенията влияят 
сериозно на заетостта и на местната или 
регионалната икономика. 
Кандидатстващата държава членка 
посочва кои от критериите за намеса, 
посочени в параграф 1, букви а), б) или 
в), не са изпълнени изцяло. Общият 
размер на приносите при извънредни 
обстоятелства не може да надвишава 15
% от годишния таван на ЕФПГ.

3. На малки пазари на труда или 
при изключителни обстоятелства, при 
надлежно обосноваване от 
кандидатстващата държава членка, 
дадено заявление за финансов принос по 
смисъла на настоящия член може да се 
приеме за допустимо, дори ако 
критериите, определени в параграф 1, 
букви а), б) или в), не са изпълнени 
изцяло, когато съкращенията влияят 
сериозно на заетостта и на местната или 
регионалната икономика. 
Кандидатстващата държава членка 
посочва кои от критериите за намеса, 
посочени в параграф 1, букви а), б) или 
в), не са изпълнени изцяло. Общият 
размер на приносите при извънредни 
обстоятелства не може да надвишава 
15% от годишния таван на ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. ЕФПГ не може да бъде 
мобилизиран при освобождаване на 
работниците в резултат на бюджетни 
съкращения, предприети от държава 
членка, които засягат сектори, зависещи 
от публичното финансиране.

4. ЕФПУП не може да бъде 
мобилизиран при освобождаване на 
работниците в резултат на бюджетни 
съкращения, предприети от държава 
членка, които засягат сектори, зависещи 
от публичното финансиране.
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Or. fr

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 5а

Високо равнище на безработица 

За региони с равнище на 
безработицата, равно на или над 10%, 
заявленията от държавите членки, 
посочени в член 5, параграф 1 – 3, 
могат да бъдат придружени от 
искане за финансово участие от 
ЕФПУП за извънредни мерки като 
тези, изброени в член 8, параграф 2, 
които имат за цел увеличаване на 
заетостта и на социално-
икономическите перспективи в 
региона и/или съответния географски 
район, при условие че заявлението 
визира един или два съседни региона 
на ниво NUTS 2 или повече от два 
граничещи региона на ниво NUTS 2.

Or. fr

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Кандидатстващата държава 
членка посочва използвания метод за 
изчисляване на броя на работниците и 
самостоятелно заетите лица, определени 
в член 4, за целите на член 5.

1. Кандидатстващата държава 
членка посочва използвания метод за 
изчисляване на броя на работниците и 
самостоятелно заетите лица, определени 
в член 4, за целите на член 5, параграфи 
1 – 3.
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Or. fr

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Кандидатстващата държава членка може 
да предостави съгласуван пакет от 
персонализирани, съфинансирани от 
ЕФПГ услуги, съгласно член 8, на 
отговарящите на критериите 
бенефициери, които може да включват:

1. Кандидатстващата държава членка 
може да предостави съгласуван пакет от 
персонализирани, съфинансирани от 
ЕФПУП услуги, съгласно член 8,
параграф 1 на отговарящите на 
критериите бенефициери, които може да 
включват:

Or. fr

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съкратени работници и 
самостоятелно заети лица, чиято 
дейност е прекратена, изчислени в 
съответствие с член 6, в рамките на 
предвидените в член 5 референтни 
периоди;

a) съкратени работници и 
самостоятелно заети лица, чиято 
дейност е прекратена, изчислени в 
съответствие с член 6, в рамките на 
предвидените в член 5 референтни 
периоди, параграфи 1—3;

Or. fr

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) съкратени работници и 
самостоятелно заети лица, чиято 

б) съкратени работници и 
самостоятелно заети лица, чиято 
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дейност е прекратена, изчислени в 
съответствие с член 6, извън 
предвидения в член 5 референтен 
период; по-конкретно 6 месеца преди 
началото на референтния период или 
между края на референтния период и 
последния ден преди датата на 
приключване на оценката от страна на 
Комисията.

дейност е прекратена, изчислени в 
съответствие с член 6, извън 
предвидения в член 5, параграфи 1 – 3,
референтен период; по-конкретно 
девет месеца преди началото на 
референтния период или между края на 
референтния период и последния ден 
преди датата на приключване на 
оценката от страна на Комисията.

Or. fr

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от член 2, 
кандидатстващите държави членки 
могат да предоставят 
пресонализирани услуги, 
съфинансирани по ЕФПУП:

a) на дългосрочно безработни 
лица или на млади хора, които не 
работят, не са ангажирани в никаква 
форма на образование или обучение, 
които са под 25-годишна възраст или, 
когато държавите членки решат -
под 30-годишна възраст, към датата 
на подаване на заявлението, чийто 
брой е равен на броя на 
бенефициерите от целевата група, 
като с приоритет се ползват хора, 
които са съкратени или които са 
прекратили дейността си, при 
условие че поне част от 
съкращенията по смисъла на членове 
3 и 4 са възникнали в региони на ниво 2 
по NUTS, където процентът на 
безработицата сред младежите е над 
20%. Подпомагането може да се 
предостави на млади хора, които не 
работят, не са ангажирани в никаква 
форма на образование или обучение, 
под 25-годишна възраст, или когато 
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държавите членки решат- под 30-
годишна възраст, в тези региони на 
ниво 2 по NUTS, където процентът на 
безработицата сред младежите е над 
20%;

б) работници, които не са 
съкратени работници или 
самостоятелно заети лица, чиято 
дейност е прекратена по смисъла на 
член 4, но чиято заетост е 
застрашена от преструктуриране; 
при условие, че те участват в същия 
сектор на дейност, определен на 
равнището на разделите на NACE 
Rev.2, като този, към които 
принадлежат работниците, посочени 
в параграф 1, букви а) и б).

Or. fr

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Работниците и самостоятелно 
заетите лица, посочени в първа 
алинея, буква б), се считат за 
отговарящи на критериите, при 
условие че може да бъде установена 
ясна причинно-следствена връзка със 
събитието, довело до съкращенията 
по време на референтния период.

Броят на отговарящите на условията
лица по смисъла на член 7, параграф 2, 
буква а) трябва непременно да бъде 
по-нисък или равен на броя на 
отговарящите на условията 
работници по смисъла на член 7, 
параграф, буква а), за едно  заявление 
за мобилизиране на средства от 
ЕФПУП, подадено от държава 
членка.

Or. fr

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансов принос от ЕФПГ може да 
бъде отпуснат за активни мерки на 
пазара на труда, които са част от 
съгласуван пакет от персонализирани 
услуги, предназначени да улеснят 
реинтегрирането на попадащите в 
целевата група бенефициери, и по-
специално на най-неравнопоставените 
сред съкратените работници, в заетост 
или самостоятелна заетост.

Финансов принос от ЕФПУП може да 
бъде отпуснат за активни мерки на 
пазара на труда, които са част от 
съгласуван пакет от персонализирани 
услуги, предназначени да улеснят 
реинтегрирането на попадащите в 
целевата група бенефициери, и по-
специално на най-неравнопоставените 
сред съкратените работници, в заетост 
или самостоятелна заетост.

Or. fr

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението на умения, които се 
изискват в цифровата индустриална 
епоха, е задължителен хоризонтален 
елемент на всеки пакет от
персонализирани услуги, който се 
предлага. Равнището на обучение се 
адаптира спрямо квалификациите и 
нуждите на съответния бенефициер.

Разпространението на умения, които се 
изискват в цифровата индустриална 
епоха, е задължителен елемент, който 
трябва да бъде насърчаван в рамките
на различните персонализирани 
услуги, който се предлагат. Равнището 
на обучение се адаптира спрямо 
квалификациите и нуждите на 
съответния бенефициер.

Or. fr

Изменение 50

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 

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

служителите, посредством по-
специално създаването на 
кооперативни стопанства, не могат 
да надхвърлят 20 000 EUR за всеки 
съкратен работник.

Or. fr

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. В рамките на член 5, параграф 
5, средства от ЕФПУП могат да 
бъдат предоставени за мерки за 
подобряване на заетостта и 
социално-икономическите 
перспективи на региона. Стойността 
на тези мерки не трябва да надвишава 
35% от общите разходи за 
съгласувания пакет от 
персонализирани услуги, посочени в 
член 8, параграф 1, за една същата 
молба за мобилизиране на средства от 
ЕФПУП от държава членка, докато 
делът на съфинансирането, което се 
изплаща от държавата членка само 
за тези мерки, се разпределя 
равномерно между публичния и 
частния сектор. Тези мерки могат да 
включват:

a) изграждане на капацитет, 
създаване на мрежи от контакти и 
обмен на опит, за да се помогне на 
социалните партньори, регионалните 
органи и местните сдружения – при 
съгласуване с частния сектор – да 
оценят икономическото и 
социалното положение в региона, по-
специално като се наблюдава 
развитието на равнището на 
заетост на национално, регионално и 
местно равнище, както и 
въздействието на 
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преструктурирането върху 
конкретни сектори и региони; 
създаване на системи за ранно 
предупреждение; извършване на 
съвместно диагностициране и 
подготовка на бъдещи съгласувани 
действия, като се идентифицират, 
например, икономическите сектори, 
чието развитие може да предложи 
значителни перспективи за заетост;

б) укрепването на активните 
политики на пазара на труда, като 
например определянето на услуги в 
областта на образованието и 
обучението, които биха могли да 
допринесат за развитието на тези 
сектори; създаване на планове за 
квалификации; подкрепа за 
развитието на умения, съсредоточени 
върху общи и универсални умения, 
като се постави акцент върху 
обучението на нискоквалифицирани 
пълнолетни лица; предлагане на 
услуги за професионална ориентация, 
както и помощ при валидирането на 
умения, придобити формално или 
неформално, и сертифициране на 
натрупания опит.

Or. fr

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Следните мерки не са допустими за 
финансов принос от ЕФПГ:

Следните мерки не са допустими за 
финансов принос от ЕФПУП:

Or. fr
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Изменение 53

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 ЕФПУП, не 
заместват пасивните мерки за социална 
закрила.

Or. fr

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. По инициатива на 
кандидатстващата държава членка може 
да бъде предоставен финансов принос 
от ЕФПГ за дейностите по подготовка, 
управление, информация, публичност, 
контрол и докладване.

4. По инициатива на 
кандидатстващата държава членка може 
да бъде предоставен финансов принос 
от ЕФПУП за дейностите по 
подготовка, управление, информация, 
публичност, контрол и докладване.

Or. fr

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от десет работни дни от 
датата на подаването на заявлението 
или, ако е приложимо, от датата, на 
която Комисията е получила 
преведеното заявление, в зависимост от 
това кое събитие настъпи по-късно, 
Комисията информира държавата 
членка за всяка допълнителна 
информация, която ѝ е необходима, за 

2. В рамките на две седмици от 
датата на подаването на заявлението 
или, ако е приложимо, от датата на 
получаване на преведеното заявление от 
Комисията, в зависимост от това кое 
събитие настъпи по-късно, Комисията 
потвърждава, че е получила 
заявлението и информира държавата 
членка за всякаква допълнителна 
информация, която ѝ е необходима, за 
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да разгледа заявлението. да извърши оценката.

Or. fr

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавата членка, 
Комисията приключва проверката на 
това дали заявлението отговаря на 
условията за предоставяне на финансов 
принос в срок от 60 работни дни от 
получаването на пълното заявление или, 
когато е приложимо, от получаването на 
превода на заявлението. Когато по 
изключение Комисията не е в състояние 
да спази този срок, тя предоставя 
писмено обяснение, в което се 
посочват причините за забавянето.

4. Въз основа на информацията, 
предоставена от държавата членка, 
Комисията приключва проверката на 
това дали заявлението отговаря на 
условията за предоставяне на финансов 
принос в срок от 40 работни дни от 
получаването на пълното заявление или, 
когато е приложимо, от получаването на 
превода на заявлението. Когато по
изключение Комисията не е в състояние 
да спази този срок, тя може да 
разполага с допълнителен срок от 20 
дни, при условие че внесе 
предварително писмена мотивация, в 
която се обосновават причините за 
нейното закъснение и уведоми за нея 
съответната държава членка.

Or. fr

Изменение 57

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) прогнозния бюджет за всеки от 
компонентите на съгласувания пакет 
от персонализирани услуги в подкрепа 
на бенефициерите, посочени в член 7, 
параграф 2, буква б), по 
целесъобразност;  
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Or. fr

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) датите, на които 
персонализираните услуги за 
бенефициерите от целевата група и 
дейностите по привеждането на ЕФПГ
в действие, посочени в член 8, са 
започнали или трябва да започнат;

й) датите, на които 
персонализираните услуги за 
бенефициерите от целевата група и 
дейностите по привеждането на 
ЕФПУП в действие, посочени в член 8, 
са започнали или трябва да започнат;

Or. fr

Изменение 59

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 
мерките, които са отговорност на 
предприятията по силата на 
националното право или на колективни 
трудови договори;

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

Or. fr

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква л а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) ако заявлението съдържа 
искане за мобилизиране на средства 
съгласно член 7, параграф 2, буква б), 
заявление за поемане на разноски в 
размер на 30% от общите прогнозни 
разходи за мерките, посочени в буква и 
а), от страна на заинтересования 
частен сектор за целите на мерките, 
посочени в член 8, параграф 1.

Or. fr

Изменение 61

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Ако заявление за финансово 
участие от ЕФПУП е внесено при 
условията, определени в член 5, 
параграф 5, то съдържа, в допълнение 
към посочената в член 9 информация, 
следното:

a) кратко описание на 
икономическото положение и 
положението със заетостта на 
местно, регионално или национално 
равнище;

б) подробно описание на 
координирания пакет от услуги за 
подкрепа в условия на преход и 
свързаните с тях разходи, 
включително, по-специално, всички 
мерки за подкрепа на инициативи за 
активизиране на пазара на труда, 
както и всички мерки, насочени към 
укрепване на социално-
икономическите и екологичните 
перспективи на съответния регион;

в) прогнозен бюджет за всеки от 
компонентите на съгласувания пакет 
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от услуги в подкрепа на 
бенефициерите, посочени в член 8, 
параграф 2;

Or. fr

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовият принос от ЕФПГ
не замества мерките, които са 
отговорност на предприятията по силата 
на националното право или на 
колективни трудови договори.

1. Финансовият принос от ЕФПУП
не замества мерките, които са 
отговорност на предприятията по силата 
на националното право или на 
колективни трудови договори.

Or. fr

Изменение 63

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

Or. fr



PR\1157866BG.docx 41/51 PE625.202v01-00

BG

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Кандидатстващата държава 
членка гарантира, че специфичните 
мерки, които получават финансов 
принос от ЕФПГ, не получават помощ и 
по други финансови инструменти на 
Съюза.

5. Кандидатстващата държава 
членка гарантира, че специфичните 
мерки, които получават финансов 
принос от ЕФПУП, не получават 
помощ и по други финансови 
инструменти на Съюза.

Or. fr

Изменение 65

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 
мъжете и жените и интегрирането на 
спецификите на пола са неделима част 
от различните етапи на усвояване на 
финансовия принос от ЕФПУП и че се 
насърчават през тези етапи.

Or. fr

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на Комисията 
максимум 0,5 % от годишния таван на 
ЕФПГ могат да бъдат използвани за 
техническа и административна помощ 
за неговото привеждане в действие, като 
например дейности по подготовка, 

1. По инициатива на Комисията 
максимум 0,5% от годишния таван на 
ЕФПУП могат да бъдат използвани за 
техническа и административна помощ 
за неговото привеждане в действие, като 
например дейности по подготовка, 
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мониторинг, контрол, одит и оценка, 
включително корпоративни 
информационни системи, 
комуникационни дейности и дейности 
за повишаване на видимостта на ЕФПГ, 
както и други мерки за административна 
и техническа помощ. Тези мерки могат 
да обхващат бъдещи и предходни 
програмни периоди.

мониторинг, контрол, одит и оценка, 
включително корпоративни 
информационни системи, 
комуникационни дейности и дейности 
за повишаване на видимостта на 
ЕФПУП, както и други мерки за 
административна и техническа помощ. 
Тези мерки могат да обхващат бъдещи и 
предходни програмни периоди.

Or. fr

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай че Комисията осъществява 
техническа помощ при непряко 
управление, тя гарантира 
прозрачността на процедурата за 
определяне на третото лице, 
отговарящо за изпълнение на 
възложената задача, както и 
информира всички заинтересовани 
страни в рамките на ЕФПУП, 
включително Европейския 
парламент, за избрания 
подизпълнител.

Or. fr

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Техническата помощ от 
Комисията включва предоставянето на 
информация и насоки на държавите 
членки за използването, мониторинга и 

4. Техническата помощ от 
Комисията включва предоставянето на 
информация и насоки на държавите 
членки за използването, мониторинга и 
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оценяването на ЕФПГ. Комисията 
предоставя също информация и ясни 
насоки за използването на ЕФПГ на 
европейските и националните социални 
партньори. Мерките, свързани с 
даването на насоки, могат да включват и 
създаването на работни групи в случай 
на сериозни икономически сътресения в 
дадена държава членка.

оценяването на ЕФПУП. Комисията 
предоставя също информация и ясни 
насоки за използването на ЕФПУП на 
европейските и националните социални 
партньори. Мерките, свързани с 
даването на насоки, могат да включват и 
създаването на работни групи в случай 
на сериозни икономически сътресения в 
дадена държава членка.

Or. fr

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2

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, 
което е достъпно на всички официални 
езици на институциите на Съюза, за да 
предоставя актуализирана информация 
за ЕФПУП, 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.

Or. fr

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3

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 

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

гражданите и работниците на Съюза 
знаят за съществуването на ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, и 
по-специално като взема предвид броя 
на бенефициерите от целевата група, 
предложените мерки и очакваните 
разходи, Комисията оценява и предлага 
във възможно най-кратък срок
размера на финансовия принос от 
ЕФПГ, ако има такъв, който може да 
бъде предоставен в рамките на 
наличните средства.

1. Въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, и 
по-специално като взема предвид броя 
на бенефициерите от целевата група, 
предложените мерки и очакваните 
разходи, Комисията оценява и предлага 
в рамките на срока, посочен в член 9, 
параграф 4, размера на финансовия 
принос от ЕФПУП, ако има такъв, 
който може да бъде предоставен в 
рамките на наличните средства.

Or. fr

Изменение 72

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 
ЕФПУП за предложените мерки не 
надвишава 70% от общите прогнозни 
разходи, посочени в член 9.

Or. fr
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Изменение 73

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, 
Комисията заключи, че условията за 
финансов принос съгласно настоящия 
регламент не са изпълнени, тя незабавно 
уведомява кандидатстващата държава 
членка.

4. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, 
Комисията заключи, че условията за 
финансов принос съгласно настоящия 
регламент не са изпълнени, тя незабавно 
уведомява кандидатстващата държава 
членка, както и всяка друга 
заинтересована страна по ЕФПУП, 
включително Европейския 
парламент.

Or. fr

Изменение 74

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За финансов принос от ЕФПГ са 
допустими разходите, направени от 
датите, посочени в заявлението съгласно 
член 9, параграф 5, буква й), на които 
съответната държава членка започва или 
трябва да започне да предоставя 
персонализираните услуги на 
бенефициерите от целевата група или 
извършва административните разходи 
по привеждането на ЕФПГ в действие в 
съответствие с член 8, параграфи 1 и 4.

1. За финансов принос от ЕФПУП
са допустими разходите, направени от 
датите, посочени в заявлението съгласно 
член 9, параграф 5, буква й), на които 
съответната държава членка започва или 
трябва да започне да предоставя 
персонализираните услуги на 
бенефициерите от целевата група или 
извършва административните разходи 
по привеждането на ЕФПУП в действие 
в съответствие с член 8, параграфи 1 и 4.

Or. fr

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Периодът на изпълнение започва 
да тече от датите, посочени в 
заявлението съгласно член 9, 
параграф 5, буква ѝ), на които 
съответната държава членка започва да 
предоставя персонализираните услуги 
на бенефициерите от целевата група и 
започва да изпълнява посочените в 
член 8 дейности по привеждането на 
ЕФПГ в действие, и приключва 
24 месеца след датата на влизане в сила 
на решението за финансов принос.

3. Периодът на изпълнение започва 
да тече от датите, посочени в 
заявлението съгласно член 9, 
параграф 5, буква ѝ), на които 
съответната държава членка започва да 
предоставя персонализираните услуги 
на бенефициерите от целевата група и 
започва да изпълнява посочените в
член 8 дейности по привеждането на 
ЕФПУП в действие, и приключва 
24 месеца след датата на влизане в сила 
на решението за финансов принос.

Or. fr

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато бенефициер получи 
достъп до курс за образование или 
обучение с продължителност две или 
повече години, разходите за този курс 
отговарят на условията за 
съфинансиране по ЕФПГ до датата, на 
която трябва да бъде представен 
окончателният доклад по член 20, 
параграф 1, при условие че съответните 
разходи са направени преди тази дата.

4. Когато бенефициер получи 
достъп до курс за образование или 
обучение с продължителност две или 
повече години, разходите за този курс 
отговарят на условията за 
съфинансиране по ЕФПУП до датата, 
на която трябва да бъде представен 
окончателният доклад по член 20, 
параграф 1, при условие че съответните 
разходи са направени преди тази дата.

Or. fr

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1
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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 ЕФПУП са изпълнени, тя 
внася искане за трансфер към 
съответните бюджетни редове в 
съответствие с член 31 от Финансовия 
регламент.

Or. fr

Изменение 78

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 през шестте
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;

Or. fr

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Не по-късно от шест месеца след 
като Комисията получи цялата 
информация, изисквана по параграф 1, 
тя приключва финансовия принос, като 
определя окончателния размер на 
финансовия принос от ЕФПГ и 
остатъка, дължим от съответната 
държава членка, ако има такъв, в 
съответствие с член 24. Приключването 
зависи от предоставянето на по-
дългосрочния показател за резултатите в 
съответствие с параграф 2.

3. Не по-късно от шест месеца след 
като Комисията получи цялата 
информация, изисквана по параграф 1, 
тя приключва финансовия принос, като 
определя окончателния размер на 
финансовия принос от ЕФПУП и 
остатъка, дължим от съответната 
държава членка, ако има такъв, в 
съответствие с член 24. Приключването 
зависи от предоставянето на по-
дългосрочния показател за резултатите в
съответствие с параграф 2.

Or. fr

Изменение 80

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

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 

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 ЕФПУП, 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 
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достатъчно бюджетни кредити или 
поради недопустимост.

достатъчно бюджетни кредити или 
поради недопустимост.

Or. fr

Изменение 81

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 ЕФПУП.

Or. fr

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да се гарантира ефективна 
оценка на напредъка на ЕФПГ по 
постигането на неговите цели, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 25, за да изменя 
приложението с цел преразглеждане или 
допълване на показателите, когато това 
се счита за необходимо, и за да допълва 
настоящия регламент с разпоредби 
относно създаването на рамка за 
мониторинг и оценка.

4. За да се гарантира ефективна 
оценка на напредъка на ЕФПУП по 
постигането на неговите цели, на 
Комисията се предоставя правомощието 
да приема делегирани актове в 
съответствие с член 25, за да изменя 
приложението с цел преразглеждане или 
допълване на показателите, когато това 
се счита за необходимо, и за да допълва 
настоящия регламент с разпоредби 
относно създаването на рамка за 
мониторинг и оценка.

Or. fr
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Изменение 83

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга отговорността на 
Комисията за изпълнението на общия 
бюджет на Съюза, държавите членки 
поемат отговорност за управлението на 
мерките, подкрепени от ЕФПГ, и за 
финансовия контрол върху мерките. 
Мерките, които те предприемат, 
включват:

1. Без да се засяга отговорността на 
Комисията за изпълнението на общия 
бюджет на Съюза, държавите членки 
поемат отговорност за управлението на 
мерките, подкрепени от ЕФПУП, и за 
финансовия контрол върху мерките. 
Мерките, които те предприемат, 
включват:

Or. fr

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на член [63, параграф 3?] от 
Финансовия регламент държавите 
членки определят органи, които 
отговарят за управлението и контрола 
на подкрепяните по линия на ЕФПГ
мерки. Тези органи предоставят на 
Комисията информацията по член [63, 
параграфи 5, 6 и 7?]. от Финансовия 
регламент във връзка с изпълнението на 
финансовия принос при представяне на 
окончателния доклад по член 20, 
параграф 1 от настоящия регламент.

За целите на член [63, параграф 3?] от 
Финансовия регламент държавите 
членки определят органи, които 
отговарят за управлението и контрола 
на подкрепяните по линия на ЕФПУП
мерки. Тези органи предоставят на 
Комисията информацията по член [63, 
параграфи 5, 6 и 7?]. от Финансовия 
регламент във връзка с изпълнението на 
финансовия принос при представяне на 
окончателния доклад по член 20, 
параграф 1 от настоящия регламент.

Or. fr

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел, без да се засягат 
правомощията на Сметната палата или 
проверките, извършвани от държавата 
членка в съответствие с националните 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
длъжностните лица или служителите на 
Комисията могат да извършват 
проверки на място, включително 
извадкови проверки, на мерките, 
финансирани от ЕФПГ, с предизвестие 
от най-малко един работен ден. 
Комисията известява кандидатстващата 
държава членка, за да получи 
необходимото съдействие. В тези 
проверки могат да участват длъжностни 
лица или служители от съответната 
държава членка.

За тази цел, без да се засягат 
правомощията на Сметната палата или 
проверките, извършвани от държавата 
членка в съответствие с националните 
законови, подзаконови и 
административни разпоредби, 
длъжностните лица или служителите на 
Комисията могат да извършват 
проверки на място, включително 
извадкови проверки, на мерките, 
финансирани от ЕФПУП, с 
предизвестие от най-малко един работен 
ден. Комисията известява 
кандидатстващата държава членка, за да 
получи необходимото съдействие. В 
тези проверки могат да участват 
длъжностни лица или служители от 
съответната държава членка.

Or. fr

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки гарантират, че 
всички оправдателни документи за 
извършените разходи са на 
разположение на Комисията и Сметната 
палата за срок от три години след 
приключването на финансов принос, 
получен от ЕФПГ.

7. Държавите членки гарантират, че 
всички оправдателни документи за 
извършените разходи са на 
разположение на Комисията и Сметната 
палата за срок от три години след 
приключването на финансов принос, 
получен от ЕФПУП.

Or. fr
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