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КРАТКА ОБОСНОВКА

Въведение

В последно време търговията се превръща не само в синоним на глобализацията, но и в 
основен източник на безпокойство сред обществеността. Акцентът в неотдавнашните 
търговски споразумения не е само върху създаването на правила в подкрепа на 
отварянето на пазара. Вместо това в тях се включват въпроси, свързани с търговията, 
като инвестиции и права върху интелектуалната собственост. В резултат на това 
отварянето на световния пазар се оказа силно преплетено с инвестициите, капиталовите 
потоци и финансовата либерализация, и въздействията на търговията се разпространиха 
към въпроси, свързани с труда, околната среда и технологичните промени. 

Въпреки че в икономическата литература стига до заключението, че резултатите от 
либерализацията на търговията като цяло са положителни, за някои сектори 
последиците са отрицателни, водят до разходи за адаптиране, намаляване на доходите и 
загуба на работни места. Реалността показва, че винаги има победители и губещи и че 
печалбите от търговията не се разпределят равномерно между държавите членки, 
регионите и в обществата. Нерегулираната и нелоялната търговия изостри социалните, 
икономическите и екологичните неравенства.

Необходими са съпътстващи мерки на равнището на ЕС и на национално равнище, за 
да се предотврати отрицателното въздействие и да се компенсират адекватно онези, 
които са засегнати от търговията или глобализацията. Постигането на справедливо 
разпределение на благосъстоянието сред тези, които са в най-неблагоприятно 
положение, е възможно единствено ако се въведат мерки както на европейско, така и на 
национално равнище. Националните правителства са направили твърде малко досега за 
осигуряването на ползите от търговията за всички. Преразпределянето, овластяването 
посредством образование, проактивните политики за пазара на труда и укрепването на 
профсъюзите са теми, свързани с търговията, които попадат в обхвата на политиката на 
националните правителства. 

Освен това съществуват възможности за подобрения и за Европейския съюз (ЕС). 
Справедливите и балансирани търговски споразумения следва да бъдат не само 
инструменти за създаване на икономически растеж, достойни работни места и 
устойчиво развитие, но и за подобряване и гарантиране на условията на труд и живота 
на работниците по цялата глобална верига на доставки. За съжаление, и досега в 
търговските споразумения на ЕС, по-специално в главите относно търговията и 
устойчивото развитие, липсват приложими механизми за защита на трудовите и 
екологичните стандарти. Необходима е политическа воля, за да се укрепят 
разпоредбите в главите относно търговията и устойчивото развитие и да се включат 
санкции като крайна мярка. Ако ЕС иска да има изключителна компетентност в 
областта на търговията, той следва да поеме и отговорността за промените и 
последствията, които произтичат от неговите търговски споразумения, и да промени 
подхода в тях в посока търговска политика.  

Изключително важно е ЕС не само да предвижда възможните отрицателни последици 
от търговските споразумения, но и да гарантира, че ползите се разпределят по 
справедлив начин. 
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Европейската комисия призна този факт и през 2006 г. създаде Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) с цел оказване на подкрепа за връщане на 
работа на работниците, които са загубили работните си места вследствие на 
глобализацията, автоматизацията и технологичното развитие. Поради икономическата 
и финансовата криза Комисията разшири обхвата, така че да се обхванат и хората, 
засегнати от кризата. Въпреки относително малкия си бюджет и сложни процедури, от 
неговото въвеждане до сега ЕФПГ е постигнал осезаеми резултати за почти 142 300 
работници в целия ЕС. 

Основни елементи на доклада:

Обхват, критерии

Анализът показва обаче, че ЕФПГ не е достигнал пълния си потенциал и, за съжаление, 
остава недостатъчно използван. Поради това докладчикът излиза извън рамките на 
предложението на Комисията за разширяване на обхвата на регламента. Целта е 
регламентът да стане по-гъвкав, така че да обхваща подпомагането и на работниците, 
изместени в резултат от вътрешната търговия в ЕС и от офшорната дейност, както и 
подпомагането на регионите, засегнати от постепенно и нарастващо влошаване на 
икономиката или висока безработица, както и за да се създаде по-пряка връзка на 
ЕФПГ с определени инструменти на търговската политика като помощта за търговията.

Процедури:

В допълнение към обхвата докладчикът изразява съгласие с Комисията, че някои 
процедурни елементи трябва да се подобрят, за да се намали продължителността на 
процеса на кандидатстване и да се опрости процедурата. Докладчикът предлага да се 
създаде бюро за помощ, което да помага на държавите членки при кандидатстването и 
също така да събира по-добри данни с цел подобряване на процеса на наблюдение и 
оценка. 

ЕФПГ следва да помага като инструмент, приложим във всички сектори, предлагайки 
съдействие на съкратените работници, поради което социалните участници 
(заинтересовани страни, НПО, профсъюзи) следва да имат важна роля и да участват в 
по-голяма степен във функционирането на ЕФПГ с цел по-доброто координиране на 
процеса и по-голяма координация между различните съществуващи инструменти на 
ЕС. 

Заключение:

Докладчикът предлага редица промени в предложението на Комисията като отправна 
точка за по-нататъшно разглеждане и промени, които да бъдат внесени в рамките на 
законодателната процедура в Парламента.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по заетост и 
социални въпроси да вземе предвид следните изменения:
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Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският стълб на социалните 
права15 беше съвместно обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията като отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Вземайки 
предвид променящите се реалности на 
трудовия свят, Съюзът трябва да се 
подготви за настоящите и бъдещите 
предизвикателства на глобализацията и 
цифровизацията чрез постигане на по-
приобщаващ растеж и подобряване на 
заетостта и социалните политики. 
Двадесетте основни принципа на стълба 
са структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Европейският стълб на социалните 
права следва да служи като всеобхватна 
ръководна рамка за Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията 
(ЕФПГ) и да позволява на Съюза да 
прилага съответните принципи на 
практика при големи 
преструктурирания.

(2) На 17 ноември 2017 г. 
Европейският стълб на социалните 
права15 беше съвместно обявен от 
Европейския парламент, Съвета и 
Комисията като отговор на социалните 
предизвикателства в Европа. Вземайки 
предвид променящите се реалности на 
нашите общества и на трудовия свят, 
Съюзът трябва да се подготви за 
настоящите и бъдещите 
предизвикателства на изменението на 
климата, глобализацията и 
цифровизацията чрез постигане на по-
приобщаващо развитие и подобряване 
на заетостта и социалните политики. 
Двадесетте основни принципа на стълба 
са структурирани около три категории: 
равни възможности и достъп до пазара 
на труда; справедливи условия на труд; 
социална закрила и приобщаване. 
Европейският стълб на социалните 
права следва да служи като всеобхватна 
ръководна рамка за Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията 
(ЕФПГ) и да позволява на Съюза да 
прилага съответните принципи на 
практика при големи 
преструктурирания.

________________ __________________

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_bg.

15

https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetary-
union/european-pillar-social-rights_bg.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза16 на 
Програмата на ООН за устойчиво 
развитие до 2030 г.17 — устойчиво 
европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development’ — a sustainable 
European future). Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения 
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. 
Изключително важно е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано в 
европейската рамка на политиката и 
Съюзът да прояви амбиция при 
политиките, които използва, за да 
отговори на глобалните 
предизвикателства. Съветът приветства 
съобщението на Комисията от 
22 ноември 2016 г., озаглавено 
„Следващи стъпки към устойчиво 
европейско бъдеще“, като първа стъпка 
за интегрирането на целите за 
устойчиво развитие и прилагането на 
устойчивото развитие като съществен 
ръководен принцип за всички политики 
на Съюза, включително чрез неговите 
финансови инструменти.

(3) На 20 юни 2017 г. Съветът 
одобри отговора на Съюза16 на 
Програмата на ООН за устойчиво 
развитие до 2030 г.17 — устойчиво 
европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development’ — a sustainable 
European future). Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения 
(икономическо, социално и екологично) 
по балансиран и интегриран начин. 
Изключително важно е устойчивото 
развитие да бъде интегрирано в 
европейската рамка на политиката и 
Съюзът да прояви амбиция при 
политиките, които използва, за да 
отговори на глобалните 
предизвикателства. Търговски 
споразумения със силни и приложими 
глави относно търговията и 
устойчивото развитие могат да 
бъдат инструменти за постигане на 
устойчиво развитие, създаване на 
достойни работни места и 
приобщаващ растеж, но също и за 
разпределяне на ползите от 
търговията по по-справедлив начин 
между регионите, държавите членки 
и в обществата. Съветът приветства 
съобщението на Комисията от 
22 ноември 2016 г., озаглавено 
„Следващи стъпки към устойчиво 
европейско бъдеще“, като първа стъпка 
за интегрирането на целите за 
устойчиво развитие и прилагането на 
устойчивото развитие като съществен 
ръководен принцип за всички политики 
на Съюза, включително чрез неговите 
финансови инструменти.

__________________ __________________

16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030- 16 http://eu-un.europa.eu/eu-response-2030-
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agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

agenda-sustainable-development-
sustainable-european-future/.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

17

https://sustainabledevelopment.un.org/post
2015/transformingourworld.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) През февруари 2018 г. Комисията 
прие съобщението си „Нова, модерна 
многогодишна финансова рамка за 
Европейския съюз, с която ефикасно да 
постига резултати по своите приоритети 
след 2020 г.“18. В съобщението се 
подчертава, че бюджетът на Съюза 
следва да подкрепя уникалната 
социална пазарна икономика в Европа. 
По тази причина ще бъде от 
първостепенно значение да се подобрят 
възможностите за заетост и да се 
посрещнат предизвикателствата, 
отнасящи се до уменията, особено тези, 
свързани с цифровизацията. 
Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов 
принцип в следващата многогодишна 
финансова рамка. Ще продължат да 
съществуват механизми за гъвкавост, 
които да позволят на Съюза да реагира 
на непредвидени събития и да 
гарантира, че бюджетните ресурси се 
използват там, където има най-спешна 
нужда от тях.

(4) През февруари 2018 г. Комисията 
прие съобщението си „Нова, модерна 
многогодишна финансова рамка за 
Европейския съюз, с която ефикасно да 
постига резултати по своите приоритети 
след 2020 г.“18. В съобщението се 
подчертава, че бюджетът на Съюза 
следва да подкрепя уникалната 
социална пазарна икономика в Европа. 
По тази причина ще бъде от 
първостепенно значение да се подобрят 
възможностите за заетост и да се 
посрещнат предизвикателствата, 
отнасящи се до уменията, особено тези, 
свързани с цифровизацията, 
автоматизацията, развитието на 
нови технологии и прехода към 
благоприятна за климата и 
характеризираща се с ефикасно 
използване на ресурсите икономика. 
Бюджетната гъвкавост ще бъде ключов 
принцип в следващата многогодишна 
финансова рамка. Ще продължат да 
съществуват механизми за гъвкавост, 
които да позволят на Съюза да реагира 
на непредвидени събития и да 
гарантира, че бюджетните ресурси се 
използват там, където има най-спешна 
нужда от тях.

__________________ __________________

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-

18

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-
political/files/communication-new-
modern-multiannual-financial-
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Изменение 4

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 съвместяване на 
икономическото отваряне и 
технологичния напредък със 
социалната закрила.

(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 по-добро 
предвиждане на последствията от 
глобализацията и по-справедливо 
разпределяне на потенциалните ползи 
от нея, чрез съвместяване на 
икономическото отваряне и 
технологичния напредък със силна 
социална закрила.

__________________ __________________

20

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

20

https://ec.europa.eu/commission/publicatio
ns/reflection-paper-harnessing-
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Изменение 5

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 
ЕФПГ, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на

(8) Изменението на климата, 
глобализацията и технологичните 
промени вероятно ще увеличат още 
повече 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 
ЕФПГ, който е предназначен за 
оказване на помощ в отговор на големи 
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неочаквани големи преструктурирания. 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.).

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 8а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Многостранното 
сътрудничество с глобалните 
партньори на Съюза, както и 
укрепването и реформирането на 
многостранните институции, за да 
станат по-справедливи и по-
ефективни, са от съществено 
значение. ЕФПГ следва да предлага 
помощ на съкратените работници 
във всички сектори, които биха могли 
да бъдат засегнати от тези реформи, 
и да им предлага широк набор от 
възможности за заетост. 
Социалните участници като НПО и 
профсъюзите следва да участват в по-
голяма степен във функционирането 
на ЕФПГ, с цел подобряване на 
комуникацията и координацията 
между различните инструменти на 
Съюза.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 8 б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(8б) Съюзът следва да възстанови 
амбициозната промишлена политика, 
основана на постоянен и прогнозен 
анализ на технологичните промени, 
включително на въздействието на 
отворената търговия. 
Партньорствата между Съюза и най-
уязвимите региони следва да 
предвиждат необходимите 
стратегически инвестиции за 
предотвратяване на отрицателните 
последици от договорите за търговия 
и инвестиции, и следва да определят 
програмите, изискващи 
съфинансиране от ЕС. Поради това е 
необходимо по-добро интегриране и 
финансиране на съществуващите 
Кохезионен фонд и Социален фонд. 
Тези програми следва да са 
децентрализирани на ниво NUTS и 
следва да са структурирани като 
реално партньорство между Съюза и 
регионите, засегнати от неговите 
политики.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 8 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8в) Европейските дружества са 
ключови партньори в моделирането 
на глобализацията и осигуряването на 
положителни резултати за всички. 
Съществуват много положителни 
примери за това как да се осигури 
устойчив растеж за акционерите, 
работниците и служителите и 
общностите, в които дружествата 
осъществяват дейността си. 
Дружествата обаче следва да бъдат 
държани отговорни, когато не 
спазват своите социални или 



PE627.617v02-00 12/27 AD\1165588BG.docx

BG

екологични задължения.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) ЕФПГ бе създаден с Регламент 
(EО) № 1927/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета23 за 
многогодишната финансова рамка за 
периода от 1 януари 2007 г. до 
31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, 
за да позволи на Съюза да изразява 
солидарност с работниците, които са 
загубили работните си места вследствие 
на големи структурни промени в 
моделите на световната търговия поради 
глобализацията.

(9) ЕФПГ бе създаден с Регламент 
(EО) № 1927/2006 на Европейския 
парламент и на Съвета23 за 
многогодишната финансова рамка за 
периода от 1 януари 2007 г. до 
31 декември 2013 г. ЕФПГ бе създаден, 
за да позволи на Съюза да изразява 
солидарност с работниците, които са 
загубили работните си места вследствие 
на големи структурни промени в 
моделите на световната търговия поради
отварянето на пазара и
глобализацията.

__________________ __________________

23 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. за създаване на 
Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията (ОВ L 406, 
30.12.2006 г., стр. 1).

23 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 г. за създаване на 
Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията (ОВ L 406, 
30.12.2006 г., стр. 1).

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Програмата на ЕФПГ следва да 
бъде видима и да изисква повече и по-
добри данни, за да се даде възможност 
за правилна научна оценка на ЕФПГ и 
да се избегнат административни 
ограничения при прилагането на 
програмата за помощта за 
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приспособяване към търговията.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11б) Преди сключването на ново 
търговско споразумение Комисията 
следва да гарантира, че ще се извърши 
независим и точен предварителен 
анализ по отделни сектори и региони 
на последствията от предложеното 
споразумение, включително 
промените на пазара на труда, за да 
се предвидят отрицателните 
последици. Установяването на 
потенциалните отрицателни 
последици преди сключването на ново 
търговско споразумение би могло 
също така да възстанови доверието 
на европейските граждани в 
търговската политика.

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 11 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11в) ЕФПГ следва да бъде свързан 
по-непосредствено с преките 
чуждестранни инвестиции, които 
биха могли да имат потенциално 
неблагоприятно социално 
въздействие и въздействие върху 
околната среда в Съюза, но и с някои 
нелоялни търговски политики, които 
не получават адекватни отговори 
чрез инструменти за защита. 
Положението на засегнатите 
дружества и работници от Съюза 
следва да бъде разгледано съгласно 
правилата на ЕФПГ за активни 
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политики за пазара на труда.

Изменение 13

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, 
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 

(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, 
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, твърде 
сложна и прекомерно утежнена. 
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 
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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.

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.

__________________ __________________

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

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

Изменение 14

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 
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 

(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 
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, цифровизацията и 
автоматизацията или други фактори 
като прехода към нисковъглеродна 
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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.

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.

__________________ __________________

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.

Изменение 15

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 

(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, хората с 
увреждания 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 
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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.

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.

Изменение 16

Предложение за регламент
Съображение 21а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Съюзът и държавите членки 
следва да обърнат специално 
внимание на промените и 
предизвикателствата, възникващи в 
моделите на световната търговия, 
глобалните вериги за създаване на 
стойност, автоматизацията и 
цифровизацията и структурната 
промяна в трудовите стандарти. 
Социалната икономика на Съюза е 
съществен стълб на европейския 
социален модел и представлява важен 
инструмент, с който се предоставя 
възможност на хората за 
преодоляване на отрицателните 
последици, произтичащи от 
глобализацията и икономическите
кризи. Поради това социалните 
услуги от общ интерес и 
обществените услуги следва да бъдат 
изключени от търговските 
споразумения, и е необходимо при 
договарянето на търговски 
споразумения да не се отстъпват 
правото на регулиране, на 
организиране и на предоставяне на 
обществени услуги. Комбинацията от 
глобализацията и технологичните 
иновации ще изисква от ЕФПГ да 
адаптира правилата си за 
подпомагане към тези нови 
стандарти в областта на 
търговията, технологиите и труда и 
поради това е изключително важно 
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настоящият регламент да бъде в 
съответствие с тези 
предизвикателства след 2020 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 22 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22a) Комисията улеснява достъпа 
до националните и регионалните 
органи чрез специално бюро за помощ, 
което ще предоставя обща 
информация и разяснения относно 
процедурите и начина на подаване на 
заявленията. Бюрото за помощ следва 
да предоставя стандартни 
формуляри за статистически данни и 
допълнителен анализ.
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Изменение 19

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 
ЕФПГ и резултатите от тях.

(25) Следва да бъдат предвидени 
специални разпоредби за 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани със случаите по 
ЕФПГ и резултатите от тях, тъй като 
адекватното познаване на 
процедурата за кандидатстване би 
могло да подобри използването на 
ЕФПГ.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 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 ЕФПГ, 
формите на финансиране от Съюза и 
правилата и критериите за 
предоставяне на такова финансиране, 
включително заявленията от държавите 
членки за финансов принос от ЕФПГ за 
мерки, насочени към бенефициерите, 
посочени в член 7.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 2 

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 

ЕФПГ допринася за справедлив преход 
към благоприятна за климата и 
ефикасна от гледна точка на 
ресурсите икономика, за по-добро и 
по-справедливо разпределение на 
ползите от глобализацията и за 
развитието на нови технологии, като 
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принципите, определени в рамките на 
Европейския стълб на социалните права, 
и подобрява социалното и 
икономическото сближаване между 
регионите и държавите членки.

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 
равенството, социалното и 
икономическото сближаване и 
приобщаването между регионите,
държавите членки и в обществата.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 
предложи помощ в случай на големи 
преструктурирания, и по-специално 
тези, причинени от предизвикателства, 
свързани с глобализацията, като 
например промени в моделите на 
световната търговия, включително във 
вътрешната търговия в ЕС, 
отварянето на пазарите, 
потенциалните отрицателни 
последици, произтичащи от преките 
чуждестранни инвестиции, 
офшорната дейност, дъмпинга, 
търговските спорове, финансовите
или икономическите кризи, прехода 
към нисковъглеродна икономика или 
вследствие на цифровизацията или 
автоматизацията, като се постигне по-
голяма гъвкавост на помощта и се 
опрости процедурата. Особен акцент 
се поставя върху мерките, които 
помагат на групите в най-неравностойно 
положение, МСП и стартиращите 
предприятия с оглед изпълнение на 
изискванията за получаване на такава 
помощ.
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Изменение 23

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, по-
конкретно по отношение на 
заявленията, включващи МСП и 
стартиращи предприятия, 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) и б), 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) и б), не 
са изпълнени изцяло.  Общият размер на 
приносите при извънредни 
обстоятелства не може да надвишава 
15% от годишния таван на ЕФПГ.

Изменение 24

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 част от всеки пакет от 
персонализирани услуги, който се 
предлага. Равнището на обучение се 
адаптира спрямо квалификациите и 
нуждите на съответния бенефициер и 
местния пазар на труда.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато Комисията е изискала 
допълнителна информация, държавата 
членка отговаря в срок от десет работни 
дни от датата на искането. Този краен 
срок се удължава от Комисията с десет 
работни дни при надлежно обосновано 
искане от съответната държава членка.

3. По искане на съответната 
държава членка Комисията 
предоставя техническа помощ в 
ранните етапи на процедурата.
Когато Комисията е изискала 
допълнителна информация, държавата 
членка отговаря в срок от десет работни 
дни от датата на искането. Този краен 
срок се удължава от Комисията с десет 
работни дни при надлежно обосновано 
искане от съответната държава членка.

Изменение 26

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 
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.

4. Техническата помощ от 
Комисията включва предоставянето на 
информация и насоки на държавите 
членки за използването, мониторинга и 
оценяването на ЕФПГ, включително 
създаването на бюро за помощ. 
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.

Изменение 27

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

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

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

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 3 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
всички материали за комуникация и 
видимост се предоставят при поискване 
на институциите, органите и агенциите 
на Съюза и че на Съюза се предоставя 
безвъзмезден, неизключителен и 
неотменим лиценз за използването на 
тези материали и всички вече 
съществуващи права, свързани с тях. 
Лицензът предоставя на Съюза следните 
права:

Държавите членки гарантират, че 
всички материали за комуникация и 
видимост се предоставят при поискване 
на институциите, органите или
агенциите на Съюза на всички 
официални езици и че на Съюза се 
предоставя безвъзмезден, 
неизключителен и неотменим лиценз за 
използването на тези материали и 
всички вече съществуващи права, 
свързани с тях. Лицензът предоставя на 
Съюза следните права:

Изменение 29

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 

2. Процентът на съфинансиране по 
ЕФПГ за предложените мерки се 
изравнява с най-високия процент на 
съфинансиране по ЕСФ+ в съответната 
държава членка, като се вземат под 
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държава членка. внимание слабо развитите 
институции, активни на пазара на 
труда, в някои държави членки.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, 
Комисията заключи, че условията за 
финансов принос съгласно настоящия 
регламент са изпълнени, тя незабавно 
започва процедурата, определена в 
член 16.

3. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 9, 
Комисията заключи, че условията за 
финансов принос съгласно настоящия 
регламент са изпълнени, тя незабавно 
започва процедурата, определена в 
член 16, и уведомява 
кандидатстващата държава членка.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) това дали извършващото 
съкращенията предприятие, с 
изключение на микропредприятията и 
МСП, е било бенефициер на държавна 
помощ или на предходно финансиране 
от Кохезионния фонд или от 
структурните фондове на Съюза през 
предходните пет години;

д) това дали извършващото 
съкращенията предприятие, с 
изключение на стартиращите 
предприятия, микропредприятията и 
МСП, е било бенефициер на държавна 
помощ или на предходно финансиране 
от Кохезионния фонд или от 
структурните фондове на Съюза през 
предходните пет години;

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки четири години 
Комисията прави по своя инициатива и 

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

в тясно сътрудничество с държавите 
членки оценка на финансовите приноси 
от ЕФПГ, включително последваща 
оценка на въздействието от 
прилагането му на национално, 
регионално и местно равнище. 

За целите на оценката, посочена в 
първа алинея, държавите членки 
събират всички налични данни за 
случаи по ЕФПГ и за подпомогнатите 
работници.
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