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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше създаден 
през 2007 г. с цел да се противодейства на отрицателните последици за най-уязвимите и 
най-слабо квалифицираните работници, които са засегнати от съкращения вследствие 
на структурните промени в световната търговия. Чрез съфинансирането на активни 
мерки в рамките на пазара на труда ЕФПГ има за цел да улесни повторната интеграция 
на работниците – и по-специално на лицата в неравностойно положение, по-
възрастните и младите безработни – като заети или самостоятелно заети лица в региони 
и в сектори, подложени на сериозни икономически сътресения. Доказаната добавена 
стойност на ЕФПГ като инструмент на ЕС в областта на социалната политика се дължи 
на факта, че той осигурява осезаема и целенасочена финансова подкрепа за 
персонализирани програми за преквалификация и повторно интегриране на пазара на 
труда на работници, засегнати от колективни съкращения.

Докладчикът посреща със задоволство предложението на Комисията мерките по линия 
на ЕФПГ да продължат да се прилагат след 2020 г. Това свидетелства за политическата 
воля да се укрепи допълнително правото на гражданите на достъп до качествено и 
приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот с цел да поддържат и 
придобиват умения, които им дават възможност да участват пълноценно в обществото 
и успешно да осъществяват преходи на пазара на труда.

Докладчикът посреща със особено задоволство разширяването на обхвата на ЕФПГ 
чрез включването на други причини за сътресения, например автоматизацията и 
цифровизацията, за да се вземат предвид новите предизвикателства на пазара на труда. 
Ето защо той счита, че наименованието на този фонд не е целесъобразно, тъй като 
фондът не е насочен единствено към последиците от глобализацията, и че следва да се 
разгледа възможността за преименуването на фонда.

Докладчикът също така подчертава необходимостта от допълнително съкращаване на 
времето за обработка на заявленията и опростяване на процедурите, за да се осигури 
гладкото и бързо вземане на решения за мобилизирането на средства от ЕФПГ, така че 
подкрепата да може да достига по-бързо до лицата, които са загубили работата си.

И накрая, за да се увеличи възможността по-малки групи от съкратени работници да 
могат се възползват от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и за 
да се намалят административните пречки, които възпрепятстват подаването на 
заявления от държавите членки, докладчикът предлага да се намали прагът за 
кандидатстване от 250 на 150 съкращения: масовите съкращения са по-редки, а МСП 
осигуряват значителна част от работните места в днешно време. Съответно тази 
промяна би могла да има положителен ефект за потенциалните бенефициери и да 
увеличи възможностите за повторно наемане на работа във всички региони на 
Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

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

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) При привеждането на фондовете 
в действие следва да се съблюдават 
хоризонталните принципи, изложени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и в член 10 от ДФЕС, 
включително принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид и Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят към премахване на 
неравенствата и насърчаване на 
равенството между мъжете и жените и 
интегриране на перспективата за 
равенството между половете, както и 
борбата срещу дискриминацията, 
основана на пол, раса или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална 
ориентация. Целите на фондовете 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие и действията на 
Съюза за утвърждаване на целта за 
съхраняване, опазване и подобряване на 
качеството на околната среда, както е 
предвидено в член 11 и член 191, 
параграф 1 от ДФЕС, като се взема 
предвид принципът „замърсителят 
плаща“.

(1) При привеждането на фондовете 
в действие следва да се съблюдават 
хоризонталните принципи, изложени в 
член 3 от Договора за Европейския съюз 
(ДЕС) и в членове 9 и 10 от ДФЕС, 
включително принципа на 
недискриминация и принципите на 
субсидиарност и пропорционалност, 
посочени в член 5 от ДЕС, като се взема 
предвид и Хартата на основните права 
на Европейския съюз. Държавите 
членки и Комисията следва да се 
стремят към премахване на 
неравенствата и насърчаване на 
равенството между мъжете и жените и 
интегриране на перспективата за 
равенството между половете, както и 
към борба срещу дискриминацията, 
основана на пол, раса или етнически 
произход, религия или убеждения, 
увреждане, възраст или сексуална
ориентация. Целите на фондовете 
следва да се осъществяват в рамките на 
устойчивото развитие, целите на ООН 
за устойчиво развитие, ангажимента 
на Съюза спрямо Парижкото 
споразумение относно изменението 
на климата от 21-вата конференция 
на страните по Рамковата конвенция 
на ООН по изменение на климата 
(„Парижкото споразумение“) и 
действията на Съюза за утвърждаване 
на целта за съхраняване, опазване и 
подобряване на качеството на околната 
среда, както е предвидено в член 11 и 
член 191, параграф 1 от ДФЕС, като се 
взема предвид принципът 
„замърсителят плаща“.
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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. — устойчиво 
европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development’17 — 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. – устойчиво 
европейско бъдеще (UN 2030 Agenda for 
Sustainable Development’17 – a sustainable 
European future). Съветът подчерта 
значението на постигането на устойчиво 
развитие в трите измерения 
(икономическо, социално и екологично), 
включително в областта на 
културата, 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.

_________________ _________________

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

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

17

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

17

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

Изменение 3
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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, регионите и държавите 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 
ефектите от глобализацията се 
предвиждат по-успешно и че 
потенциалните ползи от нея се 
споделят по-справедливо чрез 
съвместяване на икономическото 
отваряне и технологичния напредък със 
високото равнище на повторно 
наемане на работа и социална
закрила.

_________________ _________________

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.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) В своя Документ за размисъл 
относно бъдещето на финансите на ЕС21

Комисията подчертава необходимостта 
от намаляване на икономическите и 
социалните различия между държавите 
членки и вътре в тях. Поради това 
основен приоритет е да се инвестира в 
равенство, социално приобщаване, 
образование и обучение, както и в 
здравеопазването.

(7) В своя Документ за размисъл 
относно бъдещето на финансите на ЕС21

Комисията подчертава необходимостта 
от намаляване на икономическите и 
социалните различия между държавите 
членки и вътре в тях. Поради това 
основен приоритет е да се инвестира в 
устойчиво развитие, равенство, 
социално приобщаване, образование и 
обучение, както и в здравеопазването.

_________________ _________________

21

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

21

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

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 

(8) Глобализацията и 
технологичните промени, както и 
изменението на климата, 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 
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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 
неочаквани големи преструктурирания.

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, и въздействието върху 
въпросните региони 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 преструктурирания. 
Като част от един по-активен 
подход ЕФПГ може да бъде използван 
в подкрепа на работниците, които все 
още работят, но които ще бъдат 
съкратени след известен период от 
време.

_________________ _________________

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 13
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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 
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.

(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 
качествено и устойчиво 
професионално интегриране (например 
в рамките на „зелени“ работни 
места), 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 планирания преход към 
нисковъглеродна икономика, по-
специално в регионите, които са 
засегнати от постепенното 
преустановяване на използването на 
въглища, 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 
приложението към него27.



PE627.654v02-00 10/31 AD\1167188BG.docx

BG

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13а) Намаляването на добива на 
въглища и преминаването към 
алтернативни енергийни източници, 
което е свързано също и с 
европейската политика в областта 
на климата, издига сериозни 
предизвикателства в определени 
региони, в които досега са се добивали 
въглища. Именно за въгледобивните 
региони постепенното 
преустановяване на използването на 
въглища е свързано с икономически 
тежести и застрашаване на
работните места. Въздействието от 
тези структурни промени трябва да 
бъде смекчавано и те трябва да бъдат 
подкрепяни и да бъдат поносими от 
гледна точка на заетостта.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Както беше посочено по-горе, за 
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 

(14) Както беше посочено по-горе, за 
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, по-
специално в районите с един-
единствен развит промишлен 
отрасъл. Това въздействие следва да 
бъде определено от минимален брой на 
съкращенията в рамките на конкретен 
референтен период. Като се вземат 
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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.

предвид констатациите от междинната 
оценка, прагът се определя на 
минимално 150 съкращения през 
шестмесечен референтен период. Тъй 
като вълните от съкращения в различни 
сектори, но в един и същи регион или в 
съседни или трансгранични региони 
имат еднакво значимо въздействие 
върху местния пазар на труда, ще бъде 
възможно да се подават и регионални 
заявления, като следва да се взема 
предвид и спецификата на сектора на 
услугите, за да се предоставя 
ефективна подкрепа на работниците. 
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, например в случая на 
региони, които вече са особено силно 
засегнати от високо равнище на 
безработица, заявления могат да се 
подават при по-малък брой съкращения.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Съкратените работници и 
самостоятелно заетите лица, чиято 
дейност е прекратена, следва да имат 
еднакъв достъп до ЕФПГ независимо от 
вида на техния трудов договор или 
техните трудови правоотношения. По 
тази причина съкратените работници –
независимо дали те са на срочни или 
постоянни договори или са наети чрез 
агенции за временна заетост – както и 
самостоятелно заетите лица, 
включително собствениците, 
изпълняващи управителни функции в 
микро- или малки предприятия, чиято 
дейност е прекратена, следва да се 
считат за потенциални бенефициери по 
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ЕФПГ за целите на настоящия 
регламент.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Финансовият принос от ЕФПГ 
следва да бъде насочен предимно към 
активни мерки на пазара на труда, 
целящи бързото реинтегриране на 
бенефициерите в устойчива заетост — в 
първоначалния им сектор на дейност 
или извън него. Мерките следва да 
отразяват очакваните нужди на местния 
или регионалния пазар на труда. При 
все това, когато е уместно, 
мобилността на съкратените 
работници също трябва да се подкрепя, 
за да им се помогне да намерят нова 
работа на друго място. Особено 
внимание трябва да се обърне на 
разпространението на уменията, 
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 ЕФПГ 
следва да бъде насочен предимно към 
активни мерки на пазара на труда и 
персонализирани услуги, целящи 
бързото реинтегриране на 
бенефициерите в качествена и
устойчива заетост – в първоначалния им 
сектор на дейност или извън него чрез 
включване в програми за 
преквалификация и за придобиване на 
умения. Мерките следва да отразяват 
очакваните нужди на местния, 
регионалния или националния пазар на 
труда. При все това, когато е уместно, 
доброволната и справедлива 
мобилност на съкратените работници 
също трябва да се подкрепя, за да им се 
помогне да намерят нова работа на 
друго място или в други региони. 
Особено внимание трябва да се обърне 
на разпространението на уменията, 
необходими в цифровата епоха, и на 
достъпа до цифрови технологии. 
Включването на парични помощи в 
съгласуван пакет от персонализирани 
услуги следва да бъде силно 
ограничено. Финансовият принос 
следва да бъде в допълнение, а не да 
замества финансовите задължения, 
които са отговорност на държавите 
членки или на предприятията по 
силата на правото или на 
колективните трудови договори. 
Предприятията следва да бъдат 
насърчавани да участват в 
националното съфинансиране на 
мерките.
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Изменение 11

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 
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.

(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 
на бенефициерите. Държавите членки 
следва да се стремят към реинтегриране 
в устойчива, качествена 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.

Изменение 12

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 

(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, с по-ниска степен на 
образование или с недостатъчни 
умения, включително младите и по-
възрастните безработни лица, хората с 
увреждания, лицата, изложени на риск 
от бедност, и лицата от изолирани 
или труднодостъпни райони, тъй като 
тези групи изпитват особени трудности 
при повторното интегриране на пазара 
на труда. Независимо от това 
принципите на равенство на половете и 
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спазвани и насърчавани при 
привеждането на ЕФПГ в действие.

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.

Изменение 13

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 спешно да подават пълни 
заявления за финансов принос от ЕФПГ, 
а институциите на ЕС следва да 
направят всичко възможно, за да ги 
оценяват бързо. Когато Комисията 
изисква допълнителна информация за 
разглеждането на дадено заявление, 
предоставянето на допълнителна 
информация следва да бъде ограничено 
във времето.

Изменение 14

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. Следва да 
се предоставят доклади за всеки един 
случай по ЕФПГ и тези доклади 
следва да бъдат стандартизирани по 
отношение на предприетите мерки и 
резултатите от тях. Това би имало 
допълнителното предимство, че 
случаите ще бъдат съпоставими, 
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благодарение на което държавите 
членки ще могат да споделят добри 
практики.

Изменение 15

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 да 
изисква предложение на Комисията за 
мобилизиране на ЕФПГ.

(29) В интерес на бенефициерите 
помощта следва да се предоставя бързо
и 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 и 
адаптират процедурите към 
конкретните нужди, 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 да 
изисква предложение на Комисията за 
мобилизиране на ЕФПГ.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ЕФПГ допринася за по-добро 
разпределение на ползите от 
глобализацията и технологичния 
напредък, като помага на съкратените 
работници да се адаптират към 
структурните промени, предизвикани 
от глобализацията и технологичните 
промени, както и от прехода към 
благоприятна за климата, кръгова и 
характеризираща се с ефективно 
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икономическото сближаване между 
регионите и държавите членки.

използване на енергията и ресурсите 
икономика, за да си намерят нова 
работа. По този начин ЕФПГ 
допринася за прилагането на 
принципите, определени в рамките на 
Европейския стълб на социалните права, 
подобрява социалното, 
икономическото и териториалното
сближаване между всички региони и 
държави членки и допълва мерките, 
финансирани от Европейския 
социален фонд.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата цел на програмата е да 
демонстрира солидарност и да 
предложи финансова подкрепа за 
мерките, насочени към възможно най-
бързото повторно интегриране на 
пазара на труда на съкратените 
работници на срочни или постоянни 
договори, работниците, наети чрез 
агенции за временна заетост, и
самостоятелно заетите лица, които са 
преустановили дейността си в хода на 
неочаквани големи преструктурирания, 
посочени в член 5.

Изменение 18

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 

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 
предложи помощ в случай на 
преструктурирания, и по-специално 
тези, причинени от предизвикателства, 
свързани с глобализацията, като 
например промени в моделите на 
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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.

световната търговия, 
преструктуриране или изчезване на 
икономически сектори, конкуренция с 
предприятия извън ЕС, които се 
намират в привилегировано 
положение, що се отнася до 
правилата на ЕС в областта на 
конкуренцията, търговски спорове
между държави от ЕС и трети 
страни, финансови или икономически 
кризи, прехода към нисковъглеродна 
икономика, по-специално в регионите, 
засегнати от постепенното 
преустановяване на използването на 
въглища, или вследствие на 
цифровизацията или автоматизацията.
Особен акцент се поставя върху 
мерките, които помагат на групите в 
най-неравностойно положение. 
Действията, които се подпомагат от 
финансовия принос на Фонда, имат за 
цел да гарантират, че всички 
работници, които участват в тях, 
намират качествено и устойчиво 
работно място в срок от 
шест месеца от датата на подаване 
на заявлението.

Изменение 19

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, включително работник, 
нает чрез агенция за временна 
заетост, чиято заетост е преустановена 
преждевременно поради съкращаването 
му или чийто договор не е подновен 
поради икономически причини;

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „самостоятелно заето лице“ 
означава лице, което е наело по-малко 
от 10 работници;

б) „самостоятелно заето лице“ 
означава лице – включително 
собственик, изпълняващ управителни 
функции в предприятието – което е 
наело по-малко от 15 работници;

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) „преструктуриране“ означава 
всяко явление на пазара на труда, 
което води до съкращения със 
значително въздействие върху 
икономиката на определена 
територия.

Изменение 22

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 
поне 150 съкратени работници или 
самостоятелно заети лица за референтен 
период от шест месеца в предприятие в 
държава членка или в трансгранични 
региони в съседни държави членки, 
включително когато това прекратяване 
се случва при негови доставчици или 
производители надолу по веригата;

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2 – буква б
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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 
поне 150 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 150 засегнати 
работници или самостоятелно заети 
лица в два от регионите, взети заедно;

Изменение 24

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.

в) прекратяване на дейността на 
поне 150 съкратени работници или 
самостоятелно заети лица за референтен 
период от шест месеца, особено в 
МСП, извършващи дейност в същия или
в 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.

Изменение 25

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 

3. На малки пазари на труда или 
при изключителни обстоятелства, по-
конкретно по отношение на 
заявленията, включващи МСП, при 
надлежно обосноваване от 
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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.

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 2, 
букви а), б) или в), не са изпълнени 
изцяло, когато съкращенията влияят 
сериозно на заетостта и на местната или 
регионалната икономика, особено в 
райони с един-единствен развит 
промишлен отрасъл.
Кандидатстващата държава членка 
посочва кои от критериите за намеса, 
посочени в параграф 2, 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.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 1

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 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 
качествена и устойчива заетост или 
самостоятелна заетост.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпространението на умения, които се 
изискват в цифровата индустриална 

Разпространението на умения, които се 
изискват в цифровата индустриална 



AD\1167188BG.docx 21/31 PE627.654v02-00

BG

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.

епоха в една кръгова, 
характеризираща се с ефективно 
използване на енергията и ресурсите 
икономика, 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.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) специални мерки с ограничен 
срок, например помощи за търсене на 
работа, стимули за наемане на работа, 
предназначени за работодателите, 
помощи за мобилност, помощи за 
покриване на разходи за обучение и на 
дневни разходи, включително помощи 
за лица, които полагат грижи.

б) специални мерки с ограничен 
срок, например помощи за търсене на 
работа, стимули за наемане на работа, 
предназначени за работодателите, 
помощи за мобилност и надбавки за 
храна, помощи за покриване на разходи 
за обучение и на дневни разходи, 
включително помощи за лица, които 
полагат грижи. Тези действия са 
обвързани с активното участие на 
бенефициерите от целевата група в 
дейности по търсене на работа или 
обучение.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги трябва да бъде 
проектиран така, че да предвижда 
бъдещите перспективи за пазара на 
труда и необходимите умения. 
Съгласуваният пакет е съвместим с 
преминаването към ефективна от 
гледна точка на ресурсите и устойчива 
икономика и също така се 

Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги трябва да бъде 
проектиран така, че да предвижда 
бъдещите перспективи за пазара на 
труда и необходимите умения. 
Съгласуваният пакет е съвместим с 
преминаването към благоприятна за 
климата, кръгова, характеризираща 
се с ефективно използване на 
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съсредоточава върху разпространението 
на умения, които се изискват в 
цифровата индустриална епоха, и взема 
предвид търсенето на местния пазар на 
труда.

ресурсите и устойчива икономика и към 
постепенното преустановяване на 
добива на въглища във въгледобивните 
райони и също така се съсредоточава 
върху разпространението на умения, 
които се изискват в цифровата 
индустриална епоха, и взема предвид 
търсенето на местния пазар на труда.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Съгласуваният пакет от услуги се 
изготвя след консултации с 
бенефициерите от целевата група или 
техните представители или със 
социалните партньори.

3. Съгласуваният пакет от услуги се 
изготвя след консултации с 
бенефициерите от целевата група или 
техните представители и със социалните 
партньори.

Изменение 31

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 
да разгледа заявлението.

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 потвърждава 
получаването на заявлението и 
информира държавата членка за всяка 
допълнителна информация, която ѝ е 
необходима, за да разгледа заявлението.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4
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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 45 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, и приключва 
проверката в рамките на 20-дневно 
удължение на срока.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) посочване, когато е приложимо, 
на извършващите съкращенията 
предприятия, доставчици или 
производители надолу по веригата, на 
отраслите и на категориите на 
бенефициерите от целевата група, 
разбити по пол, възрастова група и 
образователно равнище;

г) посочване, когато е приложимо, 
на извършващите съкращенията 
предприятия, доставчици или 
производители надолу по веригата, на 
отраслите и на категориите на 
бенефициерите от целевата група, 
разбити по пол, възраст и 
образователно равнище;

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) очакваното въздействие на 
съкращенията върху местната, 
регионалната или националната 
икономика и заетост;

д) очакваното въздействие на 
съкращенията върху местната, 
регионалната, националната или по 
целесъобразност върху 
трансграничната икономика и заетост;
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Изменение 35

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) подробно описание на 
съгласувания пакет от персонализирани 
услуги и свързаните с него разходи, 
включително по-конкретно всички 
мерки, които подпомагат инициативи за 
заетост на бенефициери в 
неравностойно положение, на по-
възрастни бенефициери и на млади 
бенефициери;

е) подробно описание на 
съгласувания пакет от персонализирани 
услуги и свързаните с него разходи, 
включително по-конкретно всички 
мерки, които подпомагат инициативи за 
заетост на бенефициерите в 
неравностойно положение, на 
нискоквалифицираните, по-
възрастните и младите бенефициери, 
както и на бенефициерите от 
необлагодетелствани райони;

Изменение 36

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ма) декларация, че предложените 
действия ще се допълват от 
действия, финансирани от 
структурните фондове, и че ще се 
избегне всякакво двойно финансиране.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подкрепата за бенефициерите от 
целевата група допълва мерките, 
предприемани от държавите членки на 
национално, регионално и местно 
равнище, включително тези, 
съфинансирани от фондове на Съюза, в 
съответствие с препоръките, изложени в 
Рамката за качество на ЕС за 

2. Подкрепата за бенефициерите от 
целевата група допълва мерките, 
предприемани от държавите членки на 
национално, регионално, местно и 
когато е целесъобразно – на 
трансгранично равнище, включително 
мерките, съфинансирани от фондове и 
програми на Съюза, в съответствие с 
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предвиждане на промените и 
преструктуриране.

препоръките, изложени в Рамката за 
качество на ЕС за предвиждане на 
промените и преструктуриране.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие със съответните 
си отговорности Комисията и 
кандидатстващата държава членка 
осигуряват координиране на помощта от 
фондовете на Съюза.

4. В съответствие със съответните 
си отговорности Комисията и 
кандидатстващата държава членка 
осигуряват координиране на помощта от 
фондовете и програмите на Съюза.

Изменение 39

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 ЕФПГ, насоки за подаването на 
заявления, както и информация за 
приетите и отхвърлените заявления, 
придружени от обосновка, и за ролята 
на Европейския парламент и на Съвета в 
бюджетната процедура.

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. От получателите и 
управляващите органи по ЕФПГ се 
изисква да предоставят информация, 
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с цел да се популяризира фондът.

Изменение 41

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, в срок от 15 работни дни след 
приключването на оценката на това 
дали заявлението отговаря на 
условията за предоставяне на 
финансов принос Комисията оценява и 
предлага размера на финансовия принос 
от ЕФПГ, ако има такъв, който може да 
бъде предоставен в рамките на 
наличните средства.

Изменение 42

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 и предоставя надлежна 
обосновка.

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4
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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 цел преквалификация или 
започване на предприемаческа 
дейност 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.

Изменение 44

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 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;

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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, 
бързината на тяхното обработване и 
евентуалните пропуски в 
съществуващите правила, приетите 
решения, финансираните мерки, 
включително статистически данни 
относно показателите, посочени в 
приложението, и допълването на тези 
мерки с мерките, финансирани от други 
фондове на Съюза, по-конкретно от 
ЕСФ+, и информация за приключването 
на предоставяния финансов принос и 
също така документира заявленията, 
които са били отхвърлени или чийто 
размер е бил намален поради липса на 
достатъчно бюджетни кредити или 
поради недопустимост.

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Докладът се предава за 
информация на Сметната палата, 
Европейския икономически и социален 
комитет, Комитета на регионите и 
социалните партньори.

2. Докладът се предава за 
информация на държавите членки, 
Сметната палата, Европейския 
икономически и социален комитет, 
Комитета на регионите и социалните 
партньори.

Изменение 47

Предложение за регламент
Приложение I – точка 1 – параграф 1 – тире 9 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

- лица с по-малко от 2 години 
професионален опит,

– лица с между 2 и 10 години 
професионален опит,

– лица с над 10 години професионален 
опит. 
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