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КРАТКА ОБОСНОВКА

Общи забележки

Настоящото законодателното предложение има за цел удължаването на срока на 
действие на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) и 
въвежда редица промени по отношение на фонда в опит да подобри неговата 
ефективност.

Докладчикът подкрепя съществуването на ЕФПГ и насърчава неговото развитие за 
срока на МФР за периода 2014–2020 г. като фонд, допълващ националните и 
регионалните политики в областта на заетостта, както и други фондове на ЕС.

Укрепването на ЕФПГ е още по-важно предвид това, че ЕС е много отворено 
икономическо пространство, поради което е чувствителен на външни сътресения. Чрез 
ЕФПГ ЕС също така признава, че либерализацията на инвестициите и търговията е 
глобализирала пазара на труда и че такава отвореност, макар и като цяло да създава 
печалба за икономиката на ЕС, може да породи социални разходи в някои региони и 
сектори.

Първо, ЕФПГ следва да се развива по съображения за ефективност и справедливост. 
Работниците, изгубили работното си място вследствие на промени в търговията, срещат 
трудности над средните по отношение на намирането на нова работа и по-големи 
загуби на приходи при следващо наемане. Също така съществува по-голяма вероятност 
работниците, изгубили работното си място вследствие на промени в търговията, да 
имат професионални умения, специфични за професии и промишлени сектори в спад.

Второ, размерът на търгуемия сектор, засегнат от отвореността на търговията, се 
увеличи, тъй като иновациите и технологиите допринесоха за все по-международния 
характер на веригата на доставки на стоки и услуги. По тази причина ЕФПГ следва да 
се развива, без да се изключва никоя дейност от неговия обхват на допустимост.

Трето, за да се справи с последиците от търговските споразумения за своя трудов пазар, 
ЕС трябва да разполага с инструмент за приспособяване, съразмерен с изключителните 
правомощия на ЕС за сключване на международни търговски споразумения. Това е 
въпрос не само на равенство на възможностите, но и на политическа икономия. Не 
може да се очаква, че гражданите на ЕС ще подкрепят отвореността на търговията, ако 
ЕС не може да предприема действия в подкрепа на работниците, съкратени поради 
нарасналата отвореност към конкуренти от трети страни в областта на стоките и 
услугите.

Предложението изрично обвързва ЕФПГ и последиците от международните търговски 
споразумения, като признава, че земеделските производители биха могли да бъдат 
засегнати от бъдещите двустранни търговски споразумения на ЕС или от многостранна 
сделка в рамките на Световната търговска организация. Това обаче не следва да 
изключва работниците, извършващи неселскостопански дейности, от обхвата на 
получателите, които могат да претендират, че са преминали към друга трудова дейност 
вследствие на последиците от международно търговско споразумение.
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Освен това докладчикът предлага Европейският парламент да дава своето одобрение за 
международни търговски споразумения (като например възможните споразумения 
между ЕС и Меркосур или споразуменията за свободна търговия между ЕС и Индия), 
след като се увери, че ЕФПГ, особено що се отнася до отпуснатите бюджетни средства, 
ще бъде в състояние да се справи с тяхното въздействие върху работната сила на 
Европа.

Подробен анализ на предложението

Докладчикът одобрява промените, които имат за цел запазване на въведените поради 
кризата изменения от 2009 г., по-специално понижаването на прага за допустимост по 
отношение на съкращенията и повишаването на максималния процент съфинансиране 
от страна на ЕФПГ.

Запазването на разделението между ЕФПГ и Европейския социален фонд (ЕСФ) също е 
необходимо, тъй като те обслужват много различни цели.

Разширяването на допустимостта по ЕФПГ с включването на малките и средните 
предприятия (МСП), самостоятелно заетите работници и земеделските производители 
представлява положителна стъпка. До момента те бяха на практика изключени от 
групата на потенциалните получатели на средства от фонда. Разширяването на 
допустимостта с включването на работниците с нестандартни трудови договори 
показва, че в настоящия вид на ЕФПГ неговите условия са твърде строги, за да бъде той 
ефективен.

И все пак, предложението всъщност не решава основния проблем на ЕФПГ: средно е 
необходим срок от 11 месеца между подаването на заявлението и датата на плащане. 
Комисията се стреми към референтна цел от 8 месеца чрез ускоряване на 
административната обработка на досиетата, плащанията и междуинституционалните 
споразумения. Но бюджетната процедура (съгласно която се изисква двата бюджетни 
органа с право на решение – Съветът и Парламентът, да одобряват всяко заявление към 
ЕФПГ) ще продължи да бъде пречка за ускоряването на процеса.

Докладчикът подкрепя съфинансирането от страна на ЕФПГ на целеви програми. 
Когато е възможно, тези програми следва да гарантират, че обучението помага за 
прехода към работни места в нови сектори, които всъщност се ползват от отвореността 
на ЕС.

Накрая, що се отнася до бюджета, предложението на Комисията определя сегашния 
праг на годишните бюджетни кредити за поети задължения на 429 милиона евро, което 
представлява 3 милиарда евро за седем години. Тя определя максималните разходи за 
земеделски производители на 2,5 милиарда евро за посочения срок. Въпреки че 
настоящото годишно финансиране до голяма степен се характеризира с ниска степен на 
усвояване, разширяването на базата за допустимост по ЕФПГ вероятно ще увеличи 
броя на заявленията и следователно би могло да се наложи преразглеждане на тавана, 
особено ако поради търговската политика на ЕС бъдат приети редица търговски 
споразумения, засягащи заетостта на работната сила в ЕС.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по външни работи 
да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) На 26 март 2010 г. Европейският 
съвет се съгласи с предложението на 
Комисията да стартира нова стратегия 
— Европа 2020. Един от трите основни 
приоритета по стратегията „Европа 
2020“ е постигането на приобщаващ 
растеж, като хората станат по-способни 
чрез високи нива на заетост, 
инвестиране в умения, борба с 
бедността и модернизиране на пазарите 
на труда, системите за обучение и 
социална защита, така че да се помогне 
на хората да предвидят и управляват 
промените и да изградят сплотено 
общество.

(1) На 26 март 2010 г. Европейският 
съвет се съгласи с предложението на 
Комисията да стартира нова стратегия 
— Европа 2020. Един от трите основни 
приоритета по стратегията „Европа 
2020“ е постигането на приобщаващ 
растеж, като хората станат по-способни 
чрез високи нива на заетост, 
инвестиране в умения, борба с 
бедността и модернизиране на пазарите 
на труда, системите за обучение и 
социална защита, така че да се помогне 
на хората да предвидят и управляват 
промените и да изградят сплотено 
общество, което не изключва никого.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В съответствие със съобщението 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
обхватът на ЕФПГ следва да бъде 
разширен, за да се улесни 
приспособяването на земеделските 
производители към новите пазарни 
условия, които са резултат от 
международни търговски споразумения 
в земеделския сектор и водят до 
промяна или значително 
приспособяване на селскостопанските 
дейности на засегнатите земеделски 

(5) В съответствие със съобщението 
„Бюджет за стратегията „Европа 2020“ 
обхватът на ЕФПГ следва да бъде 
разширен, за да се улесни 
приспособяването на земеделските 
производители към новите пазарни 
условия, които са резултат от 
международни търговски споразумения 
в земеделския сектор и водят до 
промяна или значително 
приспособяване на селскостопанските 
дейности на засегнатите земеделски 
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производители, за да станат те по-
конкурентоспособни от структурна 
гледна точка или за да се улесни 
преходът им към неземеделски 
дейности.

производители, за да станат те по-
конкурентоспособни от структурна 
гледна точка или за да се улесни 
преходът им към неземеделски 
дейности. В настоящия регламент 
следва да се признае, че този принцип 
може да включва всички работници, 
загубили работното си място 
вследствие на международни 
търговски споразумения, в т.ч. 
земеделски производители.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Що се отнася до земеделските
производители, обхватът на ЕФПГ 
следва да включва бенефициерите, 
засегнати от двустранни споразумения, 
сключени от Съюза в съответствие с 
член XXIV от Общото споразумение за 
митата и търговията, или многостранни 
споразумения, сключени в рамките на 
Световната търговска организация. Това 
включва земеделски производители, 
които променят или приспособяват 
своята предходна селскостопанска 
дейност в рамките на период, който 
започва с парафирането на подобни 
търговски споразумения и приключва 
три години, след като са започнали да се 
прилагат.

(8) Що се отнася до работниците,
засегнати от международни 
търговски споразумения, обхватът на 
ЕФПГ следва да включва 
бенефициерите, засегнати от двустранни 
споразумения, сключени от Съюза в 
съответствие с член XXIV от Общото
споразумение за митата и търговията, 
или многостранни споразумения, 
сключени в рамките на Световната 
търговска организация. Това включва 
земеделски производители и други 
работници, изгубили работното си 
място вследствие на промени в 
търговията, които променят или 
приспособяват своята предходна 
селскостопанска дейност в рамките на 
период, който започва с парафирането 
на подобни търговски споразумения и 
приключва три години, след като са 
започнали да се прилагат.

Обосновка

ЕФПГ следва да се превърне в симетричния инструмент за заетост на ЕС за 
приспособяване към въздействието на търговските споразумения като цяло. 
Промишлеността и дружествата в сферата на услугите са точно толкова засегнати 
от търговските споразумения, колкото и селскостопанският сектор.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10

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
ще доведат до това съкратените 
работници отново да намерят работа.
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.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В съответствие с принципа на 
добро финансово управление 
финансовите участия от ЕФПГ не 
следва да заменят мерките за подкрепа, 
които могат да се приложат в полза на 
съкратените работници в рамките на 
структурните фондове на Съюза или 
други политики или програми на Съюза.

(12) В съответствие с принципа на 
добро финансово управление 
финансовите участия от ЕФПГ не 
следва да заменят мерките за подкрепа, 
които могат да се приложат в полза на 
съкратените работници в рамките на 
структурните фондове на Съюза или 
други политики или програми на Съюза, 
особено ЕСФ или ОСП.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Преодоляването на 
неблагоприятните последици от 
глобализацията налага също така 
създаването на постоянни работни 
места на територията на Съюза 
посредством истинска стратегия за 
възстановяване на производството на 
Съюза, която е съчетана с лоялна 
конкуренция с големите страни с 
бързоразвиващи се икономики и 
решителна политика за насърчаване 
на растежа. Насърчаването на 
социален диалог, подобряването на 
качеството на потребителските 
стоки и информацията за 
потребителите, засилването на 
изследователската дейност и 
иновациите, създаването на нови 
публични и частни инструменти за 
финансиране на икономиката и 
развиването на малки и средни 
предприятия представляват 
инструментите, които ще бъдат 
ефективни с оглед на изграждането 
на производствения капацитет на 
Съюза.

Изменение7

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЕФПГ има за цел да допринесе за 
икономическия растеж и за заетостта в 
Съюза, като даде възможност на Съюза 
да засвидетелства солидарност към 
работниците, съкратени в резултат на 
големи структурни промени в моделите 
на световната търговия, произтичащи от 
глобализацията, търговските 
споразумения, засягащи селското 
стопанство, или неочаквана криза, и да 
предостави финансова подкрепа за 

2. ЕФПГ има за цел да допринесе за 
икономическия растеж и за заетостта в 
Съюза, като даде възможност на Съюза 
да засвидетелства солидарност към 
работниците, съкратени в резултат на 
големи структурни промени в моделите 
на световната търговия, произтичащи от 
глобализацията, търговските 
споразумения, засягащи тежко 
стопанските отрасли на Съюза, по-
специално селското стопанство, или
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бързото им реинтегриране на пазара на 
труда или за промяна или 
приспособяване на тяхната
селскостопанска дейност.

финансова или икономическа криза, и 
да предостави финансова подкрепа за 
бързото им реинтегриране на пазара на 
труда или за промяна или 
приспособяване на тяхната дейност.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. ЕФПГ следва да цели да 
гарантира, че Съюзът, който има 
изключителни правомощия в 
областта на общата търговска 
политика, разполага също така със 
собствен адекватен инструмент за 
приспособяване, който е в състояние 
да балансира потенциалните загуби, 
породени от международните 
търговски споразумения, които 
договаря.

Изменение 9
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.

3. 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 навлизат на пазара на 
труда в рамките на една година от 
датата на заявлението. Тази цел следва 
да бъде подложена на повторна 
оценка като част от средносрочния 
преглед на настоящия регламент.
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Изменение 10

Предложение за регламент
Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) работници, които са съкратени в 
резултат на големи структурни
промени в моделите на световна 
търговия, настъпили вследствие на 
глобализацията, проявени по-специално 
чрез съществено повишение на вноса в 
Съюза, бързо понижаване на пазарния 
дял на Съюза в определен сектор или 
изнасяне на производствените дейности 
в държави, които не са членки на 
Европейския съюз, в случаите, в които 
тези съкращения имат значително 
отрицателно въздействие върху 
местната, регионалната или 
националната икономика;

a) работници, които са съкратени в 
резултат на големи промени в моделите 
на световна търговия, настъпили 
вследствие на глобализацията, проявени 
по-специално чрез сериозна промяна в 
модела на износа и вноса в търговията 
на Съюза със стоки или услуги, бързо 
понижаване на пазарния дял на Съюза в 
определен сектор или изнасяне на 
производствените дейности в държави, 
които не са членки на Европейския 
съюз, в случаите, в които тези 
съкращения имат значително 
отрицателно въздействие върху 
местната, регионалната или 
националната икономика;

Обосновка

Следва да се включат всички големи промени, настъпили вследствие на отвореността 
на търговията, дори ако понижаването е бавно.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работници, които променят или 
приспособяват своята предходна
селскостопанска дейност за период, 
който започва от парафирането от 
Съюза на търговското споразумение, 
съдържащо мерки за либерализация на 
търговията за съответния 
селскостопански сектор, и приключва 
три години след пълното изпълнение на 
тези мерки, при условие че тези 
търговски мерки водят до съществено 

в) работници, включително земеделски 
производители, които променят или 
приспособяват своята предходна 
дейност или преминават към друг 
трудов сектор за период, който започва 
от парафирането от Съюза на 
търговското споразумение, съдържащо 
мерки за либерализация на търговията 
за съответния селскостопански сектор, и 
приключва три години след пълното 
изпълнение на тези мерки, при условие 
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повишение на вноса в Съюза на 
селскостопански продукт или продукти, 
придружено от значително понижение 
на цените на тези продукти на 
равнището на Съюза или съответно на 
национално или регионално равнище.

че тези търговски мерки водят до 
съществено повишение на вноса в 
Съюза на селскостопански продукт или 
продукти, придружено от значително 
понижение на цените на тези продукти 
на равнището на Съюза или съответно 
на национално или регионално равнище.

Обосновка
В обхвата на настоящия член следва да попадат и други видове дейности, засегнати 
от международни търговски споразумения. В неговите разпоредби следва да се 
предвиди необходимостта много работници, загубили работата си поради 
съкращения вследствие на отвореността на търговията, да променят коренно 
своята дейност.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) „работник“ означава собственици, 
изпълняващи управителни функции в 
микро-, малки и средни предприятия, и 
самостоятелно заети работници (в това 
число и земеделски производители) и 
всички членове на домакинството, 
които са заети в стопанската дейност, 
при условие че, когато се отнася за 
земеделски производители, те вече са 
произвеждали продукта, засегнат от 
съответното търговско споразумение, 
преди мерките във връзка с конкретния 
сектор да бъдат приложени.

г) „работник“ означава собственици, 
изпълняващи управителни функции в 
микро-, малки и средни предприятия, и 
самостоятелно заети работници (в това 
число и земеделски производители) и 
всички членове на домакинството, за
които се декларира, че са заети в 
стопанската дейност, при условие че те 
вече са произвеждали продукта, 
засегнат от съответното търговско 
споразумение, преди мерките във връзка 
с конкретния сектор да бъдат 
приложени.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На малки пазари на труда или при 
изключителни обстоятелства, надлежно 
обосновани от кандидатстващата 

2. На малки пазари на труда или при 
изключителни обстоятелства, по-
конкретно по отношение на 
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държава членка, дадено заявление за 
финансово участие по смисъла на 
настоящия член може да се разглежда 
като допустимо, дори ако критериите, 
определени в букви а) и б), не са изцяло 
изпълнени, когато съкращенията влияят 
сериозно на заетостта и местната 
икономика. Държавата членка посочва 
кой от критериите за намеса, посочени в 
букви а) и б) от параграф 1, не са 
изпълнени изцяло.

колективните заявления, включващи 
МСП, надлежно обосновани от 
кандидатстващата държава членка, 
дадено заявление за финансово участие 
по смисъла на настоящия член може да 
се разглежда като допустимо, дори ако 
критериите, определени в букви а) и б), 
не са изцяло изпълнени, когато 
съкращенията влияят сериозно на 
заетостта и местната икономика.
Държавата членка посочва кой от 
критериите за намеса, посочени в букви 
а) и б) от параграф 1, не са изпълнени 
изцяло.

Обосновка

Тези промени са необходими за постигане на последователност с член 2, буква в).

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. По отношение на земеделските 
производители, когато, след 
парафирането на търговско 
споразумение и въз основа на 
информацията, данните и анализите, с 
които разполага, Комисията е на 
мнение, че условията за подкрепа в 
съответствие с член 2, буква в) вероятно 
са изпълнени за значителен брой 
земеделски производители, тя приема 
делегирани актове в съответствие с член 
24, като посочва секторите или 
продуктите, които отговарят на 
условията за допустимост, определя 
засегнатите географски области, когато 
е целесъобразно, установява 
максимален размер на потенциалната 
подкрепа на равнището на Съюза, 
фиксира референтните периоди и 
условията за допустимост за 
земеделските производители и датите за 

3. По отношение на работниците, 
изгубили работното си място 
вследствие на промени в търговията, 
включително по целесъобразност
земеделските производители, когато, 
след парафирането на търговско 
споразумение и въз основа на 
информацията, данните и анализите, с 
които разполага, Комисията е на 
мнение, че условията за подкрепа в 
съответствие с член 2, буква в) вероятно 
са изпълнени за значителен брой
работници, изгубили работното си 
място вследствие на промени в 
търговията, включително по 
целесъобразност земеделски 
производители, тя приема делегирани 
актове в съответствие с член 24, като 
посочва секторите или продуктите, 
които отговарят на условията за 
допустимост, определя засегнатите 
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допустимост за разходите, и определя 
краен срок, до който заявленията трябва 
да бъдат подадени, и, при 
необходимост, съдържанието на тези 
заявления в съответствие с член 8, 
параграф 2.

географски области, когато е 
целесъобразно, установява максимален 
размер на потенциалната подкрепа на 
равнището на Съюза, фиксира 
референтните периоди и условията за 
допустимост за работниците, изгубили 
работното си място вследствие на 
промени в търговията, включително 
по целесъобразност земеделските 
производители, и датите за допустимост 
за разходите, и определя краен срок, до 
който заявленията трябва да бъдат 
подадени, и, при необходимост, 
съдържанието на тези заявления в 
съответствие с член 8, параграф 2.

Обосновка

Тези промени са необходими за постигане на последователност с член 2, буква в).

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 6 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) земеделски производители, които 
променят или приспособяват своята 
предходна селскостопанска дейност 
след парафирането от Съюза на 
търговско споразумение, посочено в 
делегирания акт, приет в съответствие с 
член 4, параграф 3.

в) работници, изгубили работното си 
място вследствие на промени в 
търговията, включително по 
целесъобразност земеделски 
производители, които променят или 
приспособяват своята предходна 
селскостопанска дейност след 
парафирането от Съюза на търговско 
споразумение, посочено в делегирания 
акт, приет в съответствие с член 4, 
параграф 3.

Обосновка

Тези промени са необходими за постигане на последователност с член 2, буква в).
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Изменение 16

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансово участие може да бъде 
осъществено за активни мерки по 
заетостта, които са част от съгласуван 
пакет от персонализирани услуги, 
предназначени да улеснят 
реинтегрирането на съкратените 
работници, които попадат в целевата 
група за получаване на помощ, на 
пазара на труда под формата на заетост 
или самостоятелна заетост, или, в 
случая на земеделските производители, 
да променят или да приспособят своята 
предходна дейност. Съгласуваният 
пакет от персонализирани услуги може 
да включва по-специално:

1. Финансово участие може да бъде 
осъществено за активни мерки по 
заетостта, които са част от съгласуван 
пакет от персонализирани услуги, 
предназначени да улеснят 
реинтегрирането на съкратените 
работници, които попадат в целевата 
група за получаване на помощ, на 
пазара на труда под формата на заетост
или самостоятелна заетост, или в случая 
на работниците, изгубили работното 
си място вследствие на промени в 
търговията, включително по 
целесъобразност земеделските 
производители, да променят или да 
приспособят своята предходна дейност, 
за предпочитане като подпомагат 
прехода към дейности, в които се 
наблюдава растеж благодарение на 
либерализацията на търговията.
Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги може да 
включва по-специално:

Обосновка

ЕФПГ следва да отчита, че най-ефективните целеви програми са онези, които 
подпомагат и обучават трудовата сила за преход от сектор, в който се наблюдава 
спад, към стопански дейности, които са в растеж.

Изменение 17

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) помощ при търсене на работа, 
професионално ориентиране, 
консултантски услуги, наставничество,
съдействие при пренасочване,

a) индивидуализирано обучение и 
преквалификация, в това число 
придобиване на умения в областта на 
информационните и 
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насърчаване на предприемачеството, 
помощ за самостоятелна заетост и за 
започване на стопанска дейност или 
промяна или приспособяване на 
дейността (в това число и инвестиции в 
материални активи), дейности по 
сътрудничество, индивидуализирано 
обучение и преквалификация, в това 
число придобиване на умения в 
областта на информационните и 
комуникационните умения и 
сертифициране на придобития опит;

комуникационните технологии и 
сертифициране на придобития опит,
помощ при търсене на работа, мерки за 
създаване на работни места,
професионално ориентиране, 
консултантски услуги, наставничество, 
насърчаване на предприемачеството, 
помощ за самостоятелна заетост и за 
започване на стопанска дейност или 
промяна или приспособяване на 
дейността (в това число и инвестиции в 
материални активи), дейности по 
сътрудничество;

Изменение 18

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, 
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;

Изменение 19

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 

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

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки подават до 
Комисията пълно заявление в срок от 12 
седмици от датата, на която са 
изпълнени критериите, установени в 
член 4, параграф 1 или 2, или, когато 
това е приложимо, преди крайния срок, 
определен от Комисията в съответствие 
с член 4, параграф 3. При изключителни 
и надлежно обосновани обстоятелства 
заявлението може да бъде допълнено с 
допълнителна информация от 
кандидатстващата държава членка в 
срок от шест месеца от датата на 
заявлението, вследствие на което 
Комисията извършва оценка на 
заявлението на базата на наличната 
информация. Комисията приключва 
оценката на заявлението в срок от 12
седмици от датата на получаване на 
пълното заявление или (в случаи на 
непълни заявления) — шест месеца след 
датата на първоначалното заявление, в 
зависимост от това кой от двата срока 
изтича по-рано.

1. Държавите членки подават до 
Комисията пълно заявление в срок от 12 
седмици от датата, на която са 
изпълнени критериите, установени в 
член 4, параграф 1 или 2, или, когато 
това е приложимо, преди крайния срок, 
определен от Комисията в съответствие 
с член 4, параграф 3. При изключителни 
и надлежно обосновани обстоятелства 
заявлението може да бъде допълнено с 
допълнителна информация от 
кандидатстващата държава членка в 
срок от шест месеца от датата на 
заявлението, вследствие на което 
Комисията извършва оценка на 
заявлението на базата на наличната 
информация. Комисията приключва 
оценката на заявлението в срок от осем
седмици от датата на получаване на 
пълното заявление или (в случаи на 
непълни заявления) в срок от шест 
месеца след датата на първоначалното 
заявление, в зависимост от това кой от 
двата срока изтича по-рано. При 
разглеждането на заявленията 
Комисията гарантира, че средства 
от ЕФПГ се отпускат в полза на 
сектори, региони и държави членки, 
които имат най-силна нужда.
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Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) аргументиран анализ на връзката 
между съкращенията и големите 
структурни промени в моделите на 
световната търговия или сериозните 
смущения в икономиката на местно, 
регионално или национално равнище 
вследствие на възникването на 
неочаквана криза, или новата пазарна 
ситуация в селскостопанския сектор в 
държавата членка, възникнала след 
парафирането от Европейския съюз на 
търговско споразумение в съответствие 
с член XXIV от Общото споразумение 
за митата и търговията или 
многостранно споразумение, 
парафирано в рамките на Световната 
търговска организация в съответствие с 
член 2, буква в). Този анализ се 
основава на статистическа и друга 
информация на нивото, което е най-
подходящо да се докаже, че критериите 
за намеса, установени в член 4, са 
изпълнени;

a) аргументиран анализ на връзката 
между съкращенията и големите 
структурни промени в моделите на 
световната търговия или сериозните 
смущения в икономиката на местно, 
регионално или национално равнище 
вследствие на възникването на 
неочаквана криза, или новата пазарна 
ситуация в който и да е сектор в 
държавата членка, възникнала след 
парафирането от Европейския съюз на 
търговско споразумение в съответствие 
с член XXIV от Общото споразумение 
за митата и търговията или 
многостранно споразумение, 
парафирано в рамките на Световната 
търговска организация в съответствие с 
член 2, буква в). Този анализ се 
основава на статистическа и друга 
информация на нивото, което е най-
подходящо да се докаже, че критериите 
за намеса, установени в член 4, са 
изпълнени;

Изменение 22

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Комисията гарантира, че правото 
на ползване на средства от ЕФПГ 
няма да се отразява на 
допустимостта за получаването на 
средства от други фондове на Съюза 
като ЕСФ или ОСП за земеделските 
производители.
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Изменение 23

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията изпълнява 
информационните и комуникационните 
дейности, свързани със случаите и 
резултатите по линия на ЕФПГ.

3. Комисията изпълнява 
информационните и комуникационните 
дейности, за да гарантира, че всички 
страни, региони и сектори на 
заетостта в Съюза са запознати с 
тези възможности и ежегодно 
докладва относно използването на 
средствата от фонда, по страни и по 
сектори.

Обосновка

Някои държави членки не използват достатъчно ЕСФ. Освен това ЕСФ сега 
потенциално ще е от полза за повече сектори и получатели, отколкото преди.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 2 – алинея 2 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Като признават неотложната 
необходимост от вземане на решения, 
които да гарантират най-бързо 
участието на работниците в тези 
програми, институциите се стремят 
да сведат до минимум срока за 
обработка на заявленията.

Обосновка

Последователността между търговската политика на ЕС и неговия ЕФПГ означава, 
че бюджетните средства за ЕФПГ следва да се преразглеждат преди всяко 
споразумение за свободна търговия. По аналогия никое международно търговско 
споразумение не следва да влиза в сила без приспособяване на разпоредбите на ЕФПГ 
за постигане на неговата цел.
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Изменение 25

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Управлението на бюджета на 
ЕФПГ разглежда предварително 
възможността бъдещи споразумения 
за свободна търговия да предизвикат 
съкращения на работници, както е 
посочено в член 1, и при необходимост 
предлага преразглеждане на 
настоящия регламент, за да се 
гарантира, че бюджетът на ЕФПГ 
продължава да отговаря на неговите 
потребности. Одобрението на 
международно споразумение може да 
се обвърже с условието да са налице 
средства от ЕФПГ, които да дават 
възможност на работната сила на 
Съюза да се приспособи към 
въздействието на това споразумение.

Обосновка

Последователността между търговската политика на ЕС и неговия ЕФПГ означава, 
че бюджетните средства за ЕФПГ следва да се преразглеждат преди всяко 
споразумение за свободна търговия. По аналогия никое международно търговско 
споразумение не следва да влиза в сила без приспособяване на разпоредбите на ЕФПГ 
за постигане на неговата цел.

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Тези оценки включват данни за 
броя на заявленията и обхващат 
резултатите от програмите по 
страни и по сектори, така че да се 
оцени доколко ЕФПГ достига до 
целевите си получатели.
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