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Изменение 13
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) През 2010 г. Комисията прие 
стратегия за насърчаване на 
равенството между жените и 
мъжете в Европа, насочена по-
специално към по-добро използване на 
потенциала на жените, което да 
допринесе за общите икономически и 
социални цели на Съюза; 
решителният ангажимент за 
интегриране на принципа на 
равенство между половете е едно от 
най-ефективните средства за 
подкрепа за насърчаването на 
равенството между половете на 
всички равнища;

Or. en

Изменение 14
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Пагубният ефект на загубата на 
работното място е още по-тежък за 
някои групи, които срещат 
трудности при реинтеграцията си на 
пазара на труда, особено за 
нискоквалифицираните или 
неквалифицирани работнички, 
самотните майки и жените, имащи 
отговорности по полагане на грижи; 
финансовата и икономическа криза и 
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нейното отражение върху 
намаленото обществено финансиране
на свой ред доведе до загуба на още 
работни места и несигурност за 
милиони жени, особено за 
работещите на временни договори 
или договори за непълно работно 
време или сезонна работа; 
следователно равният достъп до 
ЕФПГ се прилага за всички видове 
трудови договори,

Or. en

Изменение 15
Barbara Matera

Предложение за регламент
Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) С цел защита на измерението на 
ЕФПГ, свързано с пола, следва да се 
обърне специално внимание на 
жените, които са принудени да 
приемат случайни, временни работни 
места или работни места на непълно 
работно време поради многократните 
прекъсвания, които се налага да 
правят във връзка с майчинство и 
полагане на грижи за деца и 
възрастни членове на семейството.

Or. it

Изменение 16
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за регламент
Съображение 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) При създаването на съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
по заетостта държавите-членки следва 
да дадат предимство на мерките, които 
значително ще допринесат за 
повишаване на възможностите на 
съкратените работници за 
професионална реализация. Държавите-
членки следва да се стремят към 
реинтегриране на пазара на труда или 
започване на нова дейност за поне 50 % 
от работниците в целевата група за 
получаване на помощ в срок от 
12 месеца от датата на подаване на 
съответното заявление.

(10) При създаването на съгласувания 
пакет от активни мерки на политиката 
по заетостта държавите-членки следва 
да дадат предимство на мерките, които 
значително ще допринесат за 
повишаване на възможностите на 
съкратените работници за 
професионална реализация. Държавите-
членки следва да се стремят към 
реинтегриране на пазара на труда или 
започване на нова дейност за поне 50 % 
от работниците в целевата група за 
получаване на помощ в срок от 
12 месеца от получаването на 
помощта.

Or. lt

Изменение 17
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Действията, които се ползват от 
финансови участия от страна на фонда в 
съответствие с член 2, букви а) и б), 
имат за цел да се гарантира, че минимум 
50 % от работниците, които участват в 
тези действия, намират стабилна работа 
в рамките на една година от датата на 
заявлението.

Действията, които се ползват от 
финансови участия от страна на фонда в 
съответствие с член 2, букви а) и б), 
имат за цел да се гарантира, че минимум 
50 % от работниците, които участват в 
тези действия, намират стабилна работа 
в рамките на една година от 
получаването на помощта.

Or. lt

Изменение 18
Vilija Blinkevičiūtė
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Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– 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 дневни разходи и на 
разходи за обучение (в това число
помощи за гледачи или за услуги по 
заместване в стопанство), като всички те 
са ограничени по продължителност за 
времето на документираното активно 
търсене на работа или на дейностите по 
учене през целия живот или обучение;

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 дневни разходи и на 
разходи за обучение, помощи за
покриване на разходи за полагане на 
грижи за членове на семейството и 
помощи за услуги по заместване в 
стопанство, като всички те са 
ограничени по продължителност за 
времето на документираното активно 
търсене на работа или на дейностите по 
учене през целия живот или обучение;

Or. lt

Изменение 19
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– 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 дневни разходи и на 
разходи за обучение (в това число 
помощи за гледачи или за услуги по 
заместване в стопанство), като всички те 
са ограничени по продължителност за 
времето на документираното активно 

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 дневни разходи и на 
разходи за обучение (в това число 
помощи за грижи за деца и други лица 
на издръжка, или за услуги по 
заместване в стопанство), като всички те 
са ограничени по продължителност за 
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търсене на работа или на дейностите по 
учене през целия живот или обучение;

времето на документираното активно 
търсене на работа или на дейностите по 
учене през целия живот или обучение;

Or. en

Изменение 20
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1– буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерки за стимулиране по-специално 
на работници в неравностойно 
положение или по-възрастни работници 
за оставането или завръщането им на 
пазара на труда.

в) мерки за стимулиране по-специално 
на работници в неравностойно 
положение и работници, изложени на 
висок риск от бедност, като 
например жени — особено самотни 
майки — или по-възрастни работници 
за оставането или завръщането им на 
пазара на труда.

Or. it

Изменение 21
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1 – алинея 1 - буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) финансови мерки, например 
инструменти като 
микрокредитиране, в подкрепа на 
работници в особено уязвимо 
положение като хора с увреждания, 
самотни майки и възрастни хора.



PE487.736v01-00 8/11 AM\899054BG.doc

BG

Or. it

Изменение 22
Vilija Blinkevičiūtė

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разходите за мерките по буква б) не 
могат да надхвърлят 50 % от общия 
размер на разходите за съгласувания 
пакет от персонализирани услуги, 
изброени в настоящия параграф.

заличава се

Or. lt

Изменение 23
Marije Cornelissen

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 2 - буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) идентифициране на извършващите 
съкращения предприятия, доставчици 
или производители надолу по веригата, 
отраслите и категориите работници от 
целевата група за получаване на помощ, 
когато това е приложимо;

в) идентифициране на извършващите 
съкращения предприятия, доставчици 
или производители надолу по веригата, 
отраслите и категориите работници от 
целевата група за получаване на помощ, 
когато това е приложимо, с помощта 
на данни, разбити по пол;

Or. en

Изменение 24
Siiri Oviir

Предложение за регламент
Член 10 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията и държавите-членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от усвояването на финансовото участие. 
Комисията и държавата-членка 
предприемат необходимите стъпки за 
предотвратяване на дискриминацията на 
основа на различията в пола, расата или 
етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на физическо 
или умствено увреждане, възрастта, 
сексуалната ориентация и вида на 
трудовия договор или трудовото 
правоотношение, по време на 
различните етапи от усвояването на 
финансовото участие и при достъпа до 
него.

Комисията и държавите-членки 
гарантират насърчаване на равенството 
между мъжете и жените и 
интегрирането на аспекта на социалните 
измерения на пола на различните етапи 
от усвояването на финансовото участие. 
Комисията и държавата-членка 
предприемат необходимите стъпки за 
предотвратяване на дискриминацията на 
основа на различията в пола, расата или 
етническия произход, религията или 
убежденията, наличието на физическо 
или умствено увреждане, възрастта, 
сексуалната ориентация и вида на 
трудовия договор или трудовото 
правоотношение, по време на 
различните етапи от усвояването на 
финансовото участие и при достъпа до 
него. При представянето на заявления
за Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията и 
при използването на средства от него 
държавите членки подкрепят по-
специално най-уязвимите групи в 
обществото, включително жените, в 
чийто случай значителната разлика 
във възнагражденията спрямо 
мъжете също засяга размера на 
социалните обезщетения, докато 
дългосрочната безработица намалява 
още повече пенсиите. 

Or. et

Изменение 25
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от 15 месеца след датата на Не по-късно от 15 месеца след датата на 
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заявлението, предвидено в член 8, 
параграф 1, или до датата, установена в 
длегирания акт, приет в съответствие с 
член 4, параграф 3, държавата-членка 
представя на Комисията междинен 
отчет относно усвояването на 
финансовото участие, в това число 
финансирането, графика и вида на 
действията, които вече са извършени, и 
постигнатото равнище на реинтеграция 
на пазара на труда или на реализирани 
нови дейности 12 месеца след датата на 
заявлението.

заявлението, предвидено в член 8, 
параграф 1, или до датата, установена в 
длегирания акт, приет в съответствие с 
член 4, параграф 3, държавата-членка 
представя на Комисията междинен 
отчет относно усвояването на 
финансовото участие, в това число 
финансирането, графика и вида на 
действията, които вече са извършени, и 
постигнатото равнище на реинтеграция
на пазара на труда, като обръща 
специално внимание на измерението 
на пола, или на реализирани нови 
дейности 12 месеца след датата на 
заявлението.

Or. it

Изменение 26
Barbara Matera

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На всеки две години и за първи път 
през 2015 г. Комисията представя до 1 
август на Европейския парламент и на 
Съвета количествен и качествен доклад 
за дейностите от предходните две 
година по смисъла на настоящия 
регламент и на Регламент (ЕО) 
№ 1927/2006. Докладът се 
съсредоточава основно върху 
резултатите, постигнати от ЕФПГ, и 
съдържа по-специално информация за 
подадените заявления, приетите 
решения, финансираните действия, 
включително тяхната допълняемост с 
действията, финансирани от други 
фондове на Съюза, особено от 
Европейския социален фонд (наричан 
по-долу „ЕСФ“) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (наричан по-долу

1. На всеки две години и за първи път 
през 2015 г. Комисията представя до 1 
август на Европейския парламент и на 
Съвета количествен и качествен доклад 
за дейностите от предходните две 
година по смисъла на настоящия 
регламент и на Регламент (ЕО) 
№ 1927/2006. Докладът се 
съсредоточава основно върху 
резултатите, постигнати от ЕФПГ, и 
съдържа по-специално информация за 
подадените заявления, приетите 
решения, финансираните действия, 
включително тяхната допълняемост с 
действията, финансирани от други 
фондове на Съюза, особено от 
Европейския социален фонд (наричан 
по-долу „ЕСФ“) и Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (наричан по-долу
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„ЕЗФРСР“), и приключване на 
предоставените финансови участия. В 
него следва да се съдържа също 
информация за заявленията, които са 
били отхвърлени или уважени частично 
поради недостиг на бюджетни кредити 
или защото не отговарят на условията.

„ЕЗФРСР“), информация и
статистически данни за степента на 
реинтеграция на работниците, с 
особено внимание към най-уязвимите 
категории като жените и 
възрастните хора, и приключване на 
предоставените финансови участия. В 
него следва да се съдържа също 
информация за заявленията, които са 
били отхвърлени или уважени частично 
поради недостиг на бюджетни кредити 
или защото не отговарят на условията.

Or. it


