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AM_Com_NonLegOpinion

Изменение 1
Marije Cornelissen

Проектостановище
Съображение A (ново)

Проектостановище Изменение

(А) като има предвид, че ЕФПГ не 
следва да пречи на държавите-членки 
да прилагат структурни политики за 
улесняване на трансформирането на 
своята икономика и пазар на труда, 
както и на дружествата да 
приспособяват своите продукти, 
производствени процеси и политики в 
областта на човешките ресурси към 
изискванията на устойчивата 
икономика; като има предвид, че 
напротив ЕФПГ следва да стимулира 
и допринася за всичко това;

Or. en

Изменение 2
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa

Проектостановище
Съображение Б (ново)

Проектостановище Изменение

(A) като има предвид, че 
Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ) не налага 
на държавите-членки активни мерки 
на пазара на труда, които трябва да 
бъдат изпълнени в рамките на 
заявление за получаване на 
финансиране от фонда, а 
разработването на съгласуван пакет 
от персонализирани услуги за 
реинтегриране на работниците на 
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пазара на труда, в съответствие с 
член 3 от регламента за ЕФПГ[1], 
който напълно запазва гъвкавостта 
на държавите-членки за адаптиране 
на мерките за съкратените 
работници според местните и 
личните нужди, съгласно всяко 
заявление; 
([1] Регламент (ЕО) № 1927/2006 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 декември 2006 година за създаване на 
Европейски фонд за приспособяване към 
глобализацията, изменен от Регламент 
(ЕО) № 546/2009 на Европейския 
парламент и на Съвет от 18 юни 2009 
г.)

Or. en

Изменение 3
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 1

Проектостановище Изменение

1. припомня, че социалната политика и 
политиката по заетостта са предмет на 
координирани национални правомощия 
посредством отворения метод на 
координация и чрез използването на 
всички възможни взаимодействия за 
гарантиране на положително развитие 
за Съюза в условия на глобализация и за 
посрещане на предизвикателството на 
социалната и професионалната 
интеграция в държавите-членки;
припомня също така, че Европейският 
фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) е инструмент, 
който е създаден за подпомагане на тази 
цел и в помощ на работниците в случай 
на масови уволнения;

1. припомня, че социалната политика и 
политиката по заетостта са предмет на 
координирани национални правомощия 
посредством отворения метод на 
координация и чрез използването на 
всички възможни взаимодействия за 
гарантиране на положително развитие 
за Съюза в условия на глобализация и за 
посрещане на предизвикателството на 
социалната и професионалната 
интеграция в държавите-членки;
изразява съжаление във връзка с 
липсата на равновесие между 
социалните и други по-интегрирани 
политики с целите на конкуренцията 
и следователно приканва за засилване 
на инструментите, използвани за 
споменатото по-горе; припомня също 
така, че Европейският фонд за 
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приспособяване към глобализацията 
(ЕФПГ) е инструмент, който е създаден 
за подпомагане на тази цел и в помощ 
на работниците в случай на масови 
уволнения;

Or. fr

Изменение 4
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 1 

Проектостановище Изменение

1. припомня, че социалната политика и 
политиката по заетостта са предмет на 
координирани национални правомощия 
посредством отворения метод на 
координация и чрез използването на 
всички възможни взаимодействия за 
гарантиране на положително развитие 
за Съюза в условия на глобализация и за 
посрещане на предизвикателството на 
социалната и професионалната 
интеграция в държавите-членки;
припомня също така, че Европейският 
фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ) е инструмент, 
който е създаден за подпомагане на тази 
цел и в помощ на работниците в случай 
на масови уволнения;

1. припомня, че социалната политика и 
политиката по заетостта са предмет на 
координирани национални правомощия 
посредством отворения метод на 
координация и чрез използването на 
всички възможни взаимодействия за 
гарантиране на положително развитие 
за Съюза в условия на глобализация и за 
посрещане на предизвикателството на 
социалната и професионалната 
интеграция в и между държавите-
членки; припомня също така, че 
Европейският фонд за приспособяване 
към глобализацията (ЕФПГ) е 
инструмент, който е създаден за 
подпомагане на тази цел и в помощ на 
работниците в случай на масови 
уволнения;

Or. nl

Изменение 5
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ поне от 

2. призовава Европейската комисия да 
предложи промени в регламента за 
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следващата финансова рамка, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за уволнените
работници и нормализиране на 
процедурите;

ЕФПГ за максимално ускоряване на 
процедурата за кандидатстване в 
краткосрочен план, с цел средствата 
да бъдат отпускани в рамките на 
шест месеца след съкращението, 
включително чрез проучване на 
възможностите за започване на 
процедурата веднага след обявяването 
на съкращения, вместо след 
влизането им в сила, за опростяване 
на процеса на вземане на решения в 
Европейската комисия и за 
стандартизиране на процедурите;
освен това призовава Европейската 
комисия да разработи идеи за 
следващата финансова рамка за 
постигане на целите за 
сътрудничество с държавите-членки 
за улесняване на бъдещи основни 
промени към устойчива икономика и 
трудов пазар от една страна, и 
улесняване на бързата и гъвкава 
помощ за работници, съкратени 
поради неочаквани трусове в 
икономиката, от друга;

Or. en

Изменение 6
Ilda Figueiredo

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ поне от 
следващата финансова рамка, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за уволнените 
работници и нормализиране на 
процедурите;

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ поне от 
следващата финансова рамка, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за уволнените 
работници и нормализиране на 
процедурите; изтъква 
необходимостта от намаляване на
националния дял в съфинансирането с 
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оглед трудностите, пред които са 
изправени различните държави-
членки, като общностното 
финансиране на ЕФПГ се сведе до 90% 
от разходите по мерките, които 
трябва да бъдат подкрепени;

Or. pt

Изменение 7
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ поне от 
следващата финансова рамка, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за уволнените 
работници и нормализиране на 
процедурите;

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за съкратените 
работници и нормализиране на 
процедурите;

Or. de

Изменение 8
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 2 

Проектостановище Изменение

2. изисква отпускането на средства по 
бюджетния ред за ЕФПГ поне от 
следващата финансова рамка, за да се 
улесни неговото използване, да се 
намалят сроковете за обработка на 
досиетата с оглед увеличаване 
ефикасността му за уволнените 
работници и нормализиране на 
процедурите;

2. в светлината на настоящата 
икономическа ситуация призовава за 
отпускането на средства по бюджетния 
ред за ЕФПГ поне от следващата 
финансова рамка, за да се улесни 
неговото използване, да се намалят 
сроковете за обработка на досиетата с 
оглед увеличаване ефикасността му за 
уволнените работници и нормализиране 
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на процедурите;

Or. nl

Изменение 9
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 2 a (нов)

Проектостановище Изменение

2а. припомня на държавите-членки 
значението на вземането на 
незабавни мерки за намеса на пазара 
на труда, успоредно с подаването на 
заявление до ЕФПГ;

Or. en

Изменение 10
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 2 б (нов)

Проектостановище Изменение

2б. призовава Европейската комисия 
да промени максималния срок за 
усвояване от 24 месеца  след 
получаване на заявлението на 36 
месеца след датата на одобрение, за 
да се улесни пълното усвояване на 
предоставените средства и да се даде 
възможност на съкратените 
работници да завършат процеса на 
своето повторно интегриране;

Or. en
Изменение 11
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3 
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Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията;

3. напомня на държавите-членки 
задължението им от една страна да 
приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията, 
в съответствие с член 5 на 
регламента за ЕФПГ, а от друга да 
спазват член 9 от този регламент, 
който изисква от държавите-членки 
да предоставят информация и правят 
публично достояние финансираните 
действия и тази информация да бъде 
адресирана и до засегнатите 
работници, местните и регионални 
органи, и социалните партньори и да 
се стандартизират процедурите;

Or. en
Изменение 12
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 3 

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията;

3. призовава държавите-членки да 
приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията 
и да гарантират, че работническите 
съвети ще бъдат ангажирани преди 
началото на каквато и да е програма, 
за да се гарантира, че социалните 
партньори наистина ще помогнат за 
оформянето на планове за 
преструктуриране, които да 
отговарят на нуждите на 
служителите, а не на тези на 
предприятията;

Or. fr
Изменение 13
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 3 



AM\819648BG.doc 9/29 PE442.967v01-00

BG

Проектостановище Изменение

3. призовава държавите-членки да 
приобщят социалните партньори още от 
началото на изготвянето на заявленията;

3. призовава държавите-членки да 
приобщят социалните партньори и да 
подкрепят социалния диалог със 
социалните партньори и 
предприемачите още от началото на 
изготвянето на заявленията;

Or. en
Изменение 14
Elisabeth Morin-Chartier, Pascale Gruny, Marian Harkin, Marije Cornelissen, 
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 3 a (нов)

Проектостановище Изменение

3а. приветства заключенията на 
Съвета относно „Нови умения за нови 
работни места“ и подчертава, че
ЕФПГ предоставя на държавите-
членки допълнителни средства за 
обучение на съкратени работници за 
работни места, ориентирани към 
бъдещето и за по-голяма мобилност;

Or. en

Изменение 15
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 3 б (нов) 

Проектостановище Изменение

3б. настоятелно приканва Комисията 
да приложи правилно Директива 
2002/14/ЕО относно информирането и 
консултирането на работниците и 
Директива 94/45/ЕО относно 
Европейския работнически съвет, за 
да се предоставят на социалните 
партньори всички необходими 
инструменти за анализ на 



PE442.967v01-00 10/29 AM\819648BG.doc

BG

предложения план за уволнения и 
реструктуриране, преди той да бъде 
обявен и по този начин да им се 
позволи да изиграят пълноценно 
своята роля за подготовка на 
прилагането му;

Or. fr
Изменение 16
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 3 в (нов)

Проектостановище Изменение

3в. призовава Европейската комисия 
да добави задължение за държавите-
членки да подкрепят участието на 
работнически асоциации в периода на 
прилагане на регламента за ЕФПГ;
призовава Европейската комисия да 
организира обмен на опит и добри 
практики, свързани с участието на 
работници в усвояването на ЕФПГ, 
така че настоящи и бъдещи 
съкратени работници да могат да се 
възползват от опита придобит при 
предишни случаи на съкращаване на 
работници;

Or. en
Изменение 17
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3 г (нов)

Проектостановище Изменение

3г. призовава Комисията да внесе 
предложение, според което 
предприятията, които съкращават 
работници и през изминалите 
отчетни периоди са имали печалби, 
следва да участват по подходящ 
начин в посрещането на социалните 
разходи, които са резултат от 
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преместване на производството и 
съкращаване на работни места, и да 
осигурят рефинансиране на ЕФПГ

Or. de
Изменение 18
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3 д (нов)

Проектостановище Изменение

3д. призовава Комисията в 
средносрочен план да замени ЕФПГ с 
фонд за преструктуриране, който 
следва да се финансира от облагане в 
целия ЕС на преместването на 
производство и предлага подкрепа на  
предприятията съразмерна с 
равнището на разкриване на 
устойчиви заместващи работни 
места;

Or. de
Изменение 19
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3 е (нов)

Проектостановище Изменение

3е. призовава Комисията да въведе 
критерии, които обвързват 
отпускането на помощи от ЕФПГ 
преди всичко с мерки за 
преструктуриране, които създават и 
укрепват заетостта, както и 
допринасят за развитие в 
засегнатите региони, свързано с 
устойчива околна среда и социално 
равновесие;

Or. de
Изменение 20
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Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 3 ж (нов)

Проектостановище Изменение

3ж. призовава Комисията да разшири 
критериите за ползване на ЕФПГ при 
спазване на гореспоменатите условия, 
с цел обхващане на преместването на 
производства в рамките на ЕС и 
значително да улесни процедурата за 
кандидатстване;

Or. de
Изменение 21
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква от държавите-членки да 
създадат комуникационна и 
административна структура на ЕФПГ на 
национално равнище, която да има 
връзка с всички участници, и да обменят 
най-добри практики на европейско 
равнище, което ще позволи бърза и 
ефикасна намеса от страна на ЕФПГ в 
случай на масови уволнения;

4. изисква от държавите-членки да 
създадат комуникационна и 
административна структура на ЕФПГ на 
национално равнище, която да има 
връзка с всички участници, по-
специално със социалните партньори,
и да обменят най-добри практики на 
европейско равнище, което ще позволи 
бърза и ефикасна намеса от страна на 
ЕФПГ в случай на масови уволнения;

Or. fr
Изменение 22
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 4 

Проектостановище Изменение

4. изисква от държавите-членки да 
създадат комуникационна и 
административна структура на ЕФПГ на 
национално равнище, която да има 

4. изисква от държавите-членки да 
създадат комуникационна и 
административна структура на ЕФПГ на 
национално равнище, която да има 
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връзка с всички участници, и да обменят 
най-добри практики на европейско 
равнище, което ще позволи бърза и 
ефикасна намеса от страна на ЕФПГ в 
случай на масови уволнения;

връзка с всички участници, и да обменят 
най-добри практики на европейско 
равнище, което ще позволи бърза и 
ефикасна намеса от страна на ЕФПГ в 
случай на заплаха от масови 
уволнения;

Or. nl
Изменение 23
Elisabeth Morin-Chartier, Marije Cornelissen, Joe Higgins,
Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 5 a (нов)

Проектостановище Изменение

5а. изисква от Комисията да 
представи предложение за това как 
регламентът за ЕФПГ следва да бъде 
изменен, за да се позволи включването 
на всички работници, съкратени във 
връзка с едно и също събитие по 
сектори и региони;

Or. en
Изменение 24
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 5 б (нов)

Проектостановище Изменение

5б. призовава Европейската комисия 
да разгледа възможни решения за
преодоляване на сегрегацията между 
съкратени работници,които са обект 
на мерки, свързани с заявление до 
ЕФПГ и други съкратени работници в 
същата област;

Or. en
Изменение 25
Pascale Gruny, Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 6 
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Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; призовава 
държавите-членки и местните 
органи да направят всички възможно, 
за да съживят местата, пострадали 
от преместването, за да се запази 
икономическата дейност в тази 
област, като не се забравя, че ЕФПГ е 
ориентиран единствено към 
служителите; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

Or. fr
Изменение 26
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на 
съкратените работници, по-специално 
в случай на масови съкращения, за да 
подобрят възможностите на 
работниците на пазара на труда, който 
търпи дълбоки структурни промени; да 
се погрижат за това правилата за 
национално прилагане да не правят 
усвояването на средствата по-
рестриктивно; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;
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Or. en
Изменение 27
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“
и по-специално от новия инструмент 
за макрофинансиране;

Or. fr
Изменение 28
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки, които 
получават средства от ЕФПГ да 
бъдат много ефективни и да приемат 
индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на 
съкратените работници, по-специално 
в случай на масови съкращения, за да 
подобрят възможностите на 
работниците на пазара на труда, който 
търпи дълбоки структурни промени; 
препоръчва на държавите-членки да 
засилят за тази цел обмена на най-добри 
практики, а именно като се възползват 
от „Progress“;
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Or. en
Изменение 29
Ria Oomen-Ruijten

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените 
работници и за насърчаване на 
придобиването на допълнителна 
квалификация и на 
преквалификацията, по-специално в 
случай на масови уволнения, за да 
подобрят възможностите на 
работниците на пазара на труда, който 
търпи дълбоки структурни промени;
препоръчва на държавите-членки да 
засилят за тази цел обмена на най-добри 
практики, а именно като се възползват 
от „Progress“;

Or. nl
Изменение 30
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 6 

Проектостановище Изменение

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран подход при 
предоставянето на помощ на уволнените
работници, по-специално в случай на 
масови уволнения, за да подобрят 
възможностите на работниците на 
пазара на труда, който търпи дълбоки 
структурни промени; препоръчва на 
държавите-членки да засилят за тази цел 
обмена на най-добри практики, а 
именно като се възползват от „Progress“;

6. призовава държавите-членки да 
приемат индивидуализиран и социален 
подход при предоставянето на помощ на 
съкратените работници, по-специално 
в случай на масови съкращения, за да 
подобрят възможностите на 
работниците на пазара на труда, който 
търпи дълбоки структурни промени; 
препоръчва на държавите-членки да 
засилят за тази цел обмена на най-добри 
практики, а именно като се възползват 
от „Progress“;

Or. de
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Изменение 31
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 7

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за 
повишаване на екологичността на 
съществуващи работни места и 
създаване на нови, екологични работни 
места и за създаването на благоприятни 
условия за учене през целия живот, като 
по този начин се позволи на 
работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация; 
настоятелно приканва държавите-
членки да продължат да стимулират 
по-специално младите хора, жените 
под 45 годишна възраст и 
работниците, които са по-възрастни 
или в неравностойно положение, да 
останат или да се върнат на пазара 
на труда;

Or. en
Изменение 32
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места в дадена сфера на 
заетост и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
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позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

Or. fr
Изменение 33
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови, 
устойчиви и ориентирани към 
бъдещето работни места и за 
създаването на благоприятни условия за 
учене през целия живот, като по този 
начин се позволи на работниците да се 
развиват в професионален план и да 
дадат своя принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

Or. de
Изменение 34
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови, 
дълготрайни и висококачествени
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
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принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

Or. fr
Изменение 35
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на 
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
„добри” работни места и за създаването 
на благоприятни условия за обучение 
през целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
условията на глобализация;

Or. de
Изменение 36
Marian Harkin, Elisabeth Morin-Chartier, Proinsias De Rossa

Проектостановище
Параграф 7 

Проектостановище Изменение

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места и за създаването на
благоприятни условия за обучение през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 

7. приканва държавите-членки да 
използват ЕФПГ за изпълняването на 
европейските цели, за насърчаване на 
придобиването на нови умения за нови 
работни места, за развитие на 
предприемачеството и за създаването 
на благоприятни условия за учене през 
целия живот, като по този начин се 
позволи на работниците да се развиват в 
професионален план и да дадат своя 
принос за подобряване 
конкурентоспособността на Съюза в 
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условията на глобализация; условията на глобализация;

Or. en
Изменение 37
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 7 а (нов) 

Проектостановище Изменение

7а. призовава държавите-членки, 
които използват ЕФПГ да създадат 
взаимодействие между ЕФПГ, ЕСФ и 
микрофинансирането, с цел 
определяне на най-подходящата 
мярка във всеки отделен случай.

Or. de
Изменение 38
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 7 б (нов)

Проектостановище Изменение

7б. държавите-членки се насърчават 
да предприемат мерки, 
съответстващи на регламента 
относно ЕФПГ, за увеличаване на 
мобилността на работниците, 
когато перспективите за заетост в 
региона не са благоприятни;

Or. en
Изменение 39
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 7 в (нов)

Проектостановище Изменение

7в. подчертава, че в контекста на 
глобализацията, бъдещата 
конкурентоспособност на ЕС може да 
бъде гарантирана само чрез целеви 
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усилия за създаване на възможно най-
голяма маса умения сред 
работниците в ЕС; счита, че ЕФПГ 
следва съответно също така да 
подпомага за преодоляване на периоди 
на безработица по конструктивен 
начин чрез интензивни мерки за 
специализация и преквалификация;

Or. de
Изменение 40
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 7 г (нов)

Проектостановище Изменение

7г. подчертава също така, че в много 
случаи съществуват и големи разлики 
(в равнището на заплатите, 
социалните осигуровки и т.н.) между  
отделните държави-членки в 
рамките на ЕС, особено между 
западна и източна Европа; отбелязва, 
че тези разлики водят до масови 
съкращения в държавите-членки, в 
които условията на пазара на труда 
са по-неблагоприятни за стопанска 
дейност; счита, че тези съкращения, 
породени от глобализацията, също 
трябва да бъдат покривани от ЕФПГ, 
като случаи, при които се отпускат 
помощи;

Or. de
Изменение 41
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 8

Проектостановище Изменение

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 
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период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи; държавите-членки се 
насърчават да развиват политики, 
които задължават предприятията, 
които изнасят или преустановяват 
своята дейност в определен район да 
подкрепят работниците в 
повишаването на квалификацията им 
и да им оказват подкрепа в преходния 
период;

Or. en
Изменение 42
Franz Obermayr

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит и 
квалификация, за да може 
преквалификацията им да бъде по-точна 
и да се извърши възможно най-бързо, за 
да могат те да намерят отново стабилна 
работа, която да им предлага 
перспективи;

Or. de
Изменение 43
Jutta Steinruck

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. припомня на предприятията, че те 8. припомня на предприятията, че те 
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носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
добра и стабилна работа, която да им 
предлага перспективи;

Or. de
Изменение 44
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на
работниците още в началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците преди началото на техния 
период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи в отрасъл, който ще 
продължи да се очертава като 
надежден;

Or. fr
Изменение 45
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Marije Cornelissen, Joe Higgins, Proinsias 
De Rossa,

Проектостановище
Параграф 8 

Проектостановище Изменение

8. припомня на предприятията, че те 
носят отговорността за използването на 
всички средства, за да осигурят на 
работниците още в началото на техния 

8. припомня на предприятията, че те 
носят социалната отговорност за 
използването на всички средства, за да 
осигурят на работниците още в началото 
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период на безработица възможността за 
признаване на придобития опит, за да 
може преквалификацията им да бъде по-
точна и да се извърши възможно най-
бързо, за да могат те да намерят отново 
стабилна работа, която да им предлага 
перспективи;

на техния период на безработица 
възможността за признаване на 
придобития опит, за да може 
преквалификацията им да бъде по-точна 
и да се извърши възможно най-бързо, за 
да могат те да намерят отново стабилна 
работа, която да им предлага 
перспективи;

Or. en
Изменение 46
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 9 

Проектостановище Изменение

9. установява наличието на сериозни 
несъответствия между досиетата, 
дължащи се на различните ситуации в 
отделните държави-членки;
следователно изисква от Комисията да 
изготви предложение, целящо 
постигането на по-голяма гъвкавост на 
критериите за намеса за всяка отделна 
държава-членка, с оглед по-голяма 
приспособимост към националните 
икономически особености, като се 
извършва оценка на възможността за 
удължаване на референтния период и 
периметъра на съответните 
предприятия;

9. установява наличието на сериозни 
несъответствия между досиетата, 
дължащи се на различните ситуации в 
отделните държави-членки;
следователно изисква от Комисията да 
изготви предложение, целящо 
постигането на по-голяма гъвкавост на 
критериите за намеса за всяка отделна 
държава-членка, с оглед по-голяма 
приспособимост към националните 
икономически особености, като се 
извършва оценка на възможността за 
удължаване на референтния период и 
периметъра на съответните 
предприятия, като се положат усилия 
да няма неравен достъп до този 
инструмент в отделните държави-
членки;

Or. fr
Изменение 47
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Проектостановище
Параграф 9 a (нов)
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Проектостановище Изменение

9а. изисква от Комисията да 
предостави на държавите-членки 
набор от насоки за формата и 
изпълнението на заявленията за 
финансиране от ЕФПГ, целта на 
които да бъде бърза процедура по 
кандидатстване и широк консенсус 
между заинтересованите страни за 
стратегията, която ще бъде 
приложена, и мерките, които ще 
бъдат предприети за ефективно 
повторно интегриране на работници 
на пазара на труда;

Or. en
Изменение 48
Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 9 б (нов)

Проектостановище Изменение

9б. при усвояването на ЕФПГ от 
държавите-членки следва да се 
изисква да предприемат мерки за 
гарантиране, че чужди граждани сред
имащите право на средства могат да 
се възползват от тези средства, ако 
живеят в друга страна, особено ако 
това е държава-членка на ЕС;

Or. en
Изменение 49
Elisabeth Morin-Chartier, Marian Harkin, Joe Higgins, Proinsias De Rossa, Marije 
Cornelissen

Проектостановище
Параграф 9 в (нов)

Проектостановище Изменение

9г. изисква от Комисията да 
предостави подкрепа също и на 
държавите-членки, социалните 
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партньори и работническите 
асоциации по време на процеса на 
изпълнение на мерките;

Or. en
Изменение 50
Rovana Plumb

Проектостановище
Параграф 10 а (нов) 

Проектостановище Изменение

10а. по-специално Европейската 
комисия и държавите-членки следва 
тясно да си сътрудничат и 
ефективно да наблюдават 
подкрепата, предоставяна на 
мултинационални дружества и да 
установят стабилни инвестиции в 
създаването на работни места с 
права, за да се ограничи социалният 
дъмпинг;

Or. en
Изменение 51
Pervenche Berès

Проектостановище
Параграф 10 б (нов) 

Проектостановище Изменение

10б. призовава Комисията да 
гарантира, че политиките и 
инструментите са последователни, 
за да се елиминира възможността от 
възникване на конфликт между 
целите за растеж и 
конкурентоспособност и целите за 
постигане на заетост, сближаване и 
социално приобщаване;

Or. fr
Изменение 52
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Marije Cornelissen

Проектостановище
Параграф 10 в (нов)

Проектостановище Изменение

10в. призовава Европейската комисия 
да проучи причините, поради които 
някои държави, изправени пред 
масови съкращения, които биха имали 
право на средства съгласно 
регламента за ЕФПГ не се възползват 
от тази възможност, и съответно да 
предложи решения;

Or. en
Изменение 53
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. изисква от Комисията да публикува 
данните за ефективното използване 
на ЕФПГ с оглед доброто европейско 
бюджетно управление, за да позволи 
на Парламента да извърши контрол 
впоследствие.

12. изисква от Комисията да представи 
доклад относно досегашното 
използване на Фонда за 
приспособяване към глобализацията, 
който излага по-специално как са 
били използвани средствата и каква 
част от цялото финансиране са 
представлявали в сравнение с други 
мерки за подпомагане на национално 
равнище и на равнище предприятия;
призовава Комисията да направи 
първоначални заключения и в кратки 
срокове да представи предложения за 
подобрения на фонда;

Or. de
Изменение 54
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 11 
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Проектостановище Изменение

11. приканва Комисията да представи в 
рамките на годишния си доклад 
статистики относно ефикасността на 
ЕФПГ и стратегиите за 
преквалификация с оглед връщане към 
заетост;

11. приканва Комисията да представи в 
рамките на годишния си доклад 
статистики относно ефикасността на 
ЕФПГ и стратегиите за 
преквалификация с оглед връщане към 
заетост като анализира 
въздействието на структурата на 
пазара на труда върху тази 
ефикасност;

Or. fr
Изменение 55
Thomas Händel

Проектостановище
Параграф 11 а (нов) 

Проектостановище Изменение

11а. призовава Комисията да разшири 
финансовата рамка на ЕФПГ в 
контекста на настоящата 
икономическа и финансова криза, 
значително да увеличи сферата на 
компетентност на ЕФПГ и да 
направи отделен дял за ЕФПГ в 
бюджета.

Or. de
Изменение 56
Nadja Hirsch

Проектостановище
Параграф 11 б (нов)

Проектостановище Изменение

11б. подчертава необходимостта във 
времена на недостиг на финансови 
средства Комисията да оценява 
ефективността и устойчивостта на 
мерките, финансирани чрез ЕФПГ в 
сътрудничество с държавите-членки;  
отбеляза, че за тази цел трябва да 
бъдат разработени стандартни 
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критерии, като изпълнение на мерки 
за придобиване на уменията, успех 
при намирането на нова работа и 
продължителността на новия трудов 
договор.

Or. deИзменение 57
Frédéric Daerden

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. изисква от Комисията да публикува 
данните за ефективното използване на 
ЕФПГ с оглед доброто европейско 
бюджетно управление, за да позволи на 
Парламента да извърши контрол 
впоследствие;

12. изисква от Комисията да публикува 
данните за ефективното използване на 
ЕФПГ с оглед доброто европейско 
бюджетно управление, особено 
процента на възстановяване на 
отпуснатите бюджетни средства и 
обяснението за това, за да позволи на 
Парламента да извърши контрол 
впоследствие и да се разгледат 
подобренията, които трябва да 
бъдат направени във 
функционирането на фонда;

Or. frИзменение 58
Elisabeth Morin-Chartier

Проектостановище
Параграф 12 

Проектостановище Изменение

12. изисква от Комисията да публикува 
данните за ефективното използване на 
ЕФПГ с оглед доброто европейско 
бюджетно управление, за да позволи на 
Парламента да извърши контрол 
впоследствие.

12. изисква от Комисията да публикува 
данните си за ефективното използване 
на ЕФПГ и успеха на мерките след 
един по-дълъг период (равен или по-
голям от една година) с оглед доброто 
европейско бюджетно управление, за да 
позволи на Парламента да извърши 
контрол впоследствие.

Or. en


