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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) бе първоначално 
създаден за програмния период 2007—2013 г. с Регламент (ЕО) № 1927/20061, за да се 
предостави на Съюза инструмент, с който да се засвидетелства солидарност и да се 
окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в 
моделите на световна търговия, възникнали вследствие на глобализацията, в случаите, 
в които тези съкращения имат значително отрицателно въздействие върху регионалната 
или местната икономика. Като предоставя съфинансиране за мерките на активната 
политика по заетостта, ЕФПГ има за цел да улесни реинтегрирането на работниците в 
области, отрасли, територии или региони на пазара на труда, засегнати от сериозни 
икономически сътресения.

Добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията като 
инструмент на социалната политика на ЕС се състои в това, че предоставя видима, 
специфична, насочена финансова подкрепа за персонализирани програми за 
преквалификация и реинтеграция в заетостта на работещи, засегнати от колективни 
съкращения. 

Докладчикът подкрепя предложението на Комисията за продължаване на мерките на 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията след 2013 г., тъй като 
показва политическа воля за разработване на европейски социален стълб, който е 
допълнение към политиките на държавите членки и съживява европейския подход към 
професионалното обучение.

Въпреки това докладчикът изразява несъгласие с предложението на Комисията да се 
разшири обхватът на ЕФПГ до селскостопанския сектор, тъй като счита, че резултатът 
от споразуменията да свободна търговия между ЕС и трети държави не следва да бъде 
балансиран от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията.  Докладчикът 
счита, че предложената сума от 2,5 милиарда, предназначена за подкрепа на 
европейските земеделски стопани чрез ЕФПГ, не е подходяща нито като цел, нито като 
размер за селскостопанския сектор. Напротив, когато договаря споразумения за 
свободна търговия, ЕС трябва да осигури съгласуваност на политиките с Общата 
селскостопанска политика като цяло.

Макар да подкрепя предложеното включване на самостоятелно заети работници, тъй 
като те са значителен брой участници на местните пазари на труда и следователно са 
също толкова изложени на структурните промени в световните модели, предизвикани 
от глобализацията, колкото и наетите работници, докладчикът се противопоставя на 
идеята за включване на собствениците, изпълняващи управителни функции в микро-, 
малки и средни предприятия, в обхвата на ЕФПГ, тъй като целта на ЕФПГ е да се 
съсредоточи върху обществените сектори, които са засегнати най-тежко от 
глобализацията.

                                               
1 ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
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За да се увеличи възможността по-малки групи от съкратени работници да се 
възползват от ЕФПГ, докладчикът предлага да се понижи прагът за кандидатстване до 
200 съкращения вместо предложените 500. Тази промяна би могла да има положителен 
ефект за потенциалния бенефициент и да увеличи възможностите за повторно наемане 
на работа във всички региони на Европейския съюз.

По горепосочените причини докладчикът подкрепя продължаването на ЕФПГ, но 
подчертава необходимостта от изменяне на обхвата на фонда.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по заетост и социални 
въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 
производители, за да станат те по-
конкурентоспособни от структурна 
гледна точка или за да се улесни 
преходът им към неземеделски 
дейности.

заличава се

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С цел да се запази европейският 
характер на ЕФПГ, заявление за 
подкрепа следва да се подава, когато 
броят на съкращенията достигне 
определен минимален праг. На малки 
пазари на труда, като например малки 
държави-членки или отдалечени 
региони, както и при изключителни 
обстоятелства, заявления могат да се 
подават при по-малък брой съкращения. 
Що се отнася до земеделските 
производители, необходимите 
критерии следва да бъдат определени 
от Комисията във връзка с 
последиците от всяко търговско 
споразумение.

(6) С цел да се запази европейският 
характер на ЕФПГ, заявление за 
подкрепа следва да се подава, когато 
броят на съкращенията достигне 
определен минимален праг. На малки 
пазари на труда, като например малки 
държави-членки или отдалечени 
региони, както и при изключителни 
обстоятелства, заявления могат да се 
подават при по-малък брой съкращения. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Съкратените работници следва да 
имат еднакъв достъп до ЕФПГ 
независимо от вида на техния трудов 
договор или техните трудовоправни 
отношения. Поради това съкратените 
работници на срочен трудов договор и 
тези, наети чрез агенции за временна 
заетост, както и собствениците, 
изпълняващи управителни функции в 
микро-, малки и средни предприятия, 
и самостоятелно заетите работници, 
които са прекратили дейността си, и 
земеделските производители, които 

(7) Съкратените работници следва да 
имат еднакъв достъп до ЕФПГ 
независимо от вида на техния трудов 
договор или техните трудовоправни 
отношения. Поради това съкратените 
работници на срочен трудов договор и 
тези, наети чрез агенции за временна 
заетост, и самостоятелно заетите 
работници, които са прекратили 
дейността си, следва да се считат за 
съкратени работници за целите на 
настоящия регламент.
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са променили или са приспособили 
дейността си поради нови пазарни 
условия вследствие на търговски 
споразумения, следва да се считат за 
съкратени работници за целите на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 4

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.

заличава се

Or. en
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Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Финансовите участия от ЕФПГ 
следва да бъдат насочени основно към 
активни мерки по заетостта, целящи 
бързото реинтегриране на съкратените 
работници на пазара на труда както в 
първоначалния им сектор на дейност, 
така и в друг сектор, включително 
селскостопанския сектор. Поради това 
включването на парични помощи в 
съгласувания пакет от персонализирани 
услуги следва да бъде ограничено.

(9) Финансовите участия от ЕФПГ 
следва да бъдат насочени основно към 
активни мерки по заетостта, целящи 
бързото реинтегриране на съкратените 
работници на пазара на труда както в 
първоначалния им сектор на дейност, 
така и в друг сектор. Поради това 
включването на парични помощи в 
съгласувания пакет от персонализирани 
услуги следва да бъде ограничено.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент, разходите трябва 
да се считат за допустими или от датата, 
на която съответната държава-членка 
извърши административен разход за 
прилагането на ЕФПГ, или от датата, на 
която държавата-членка започне да 
предоставя персонализирани услуги,
или в случая на земеделски 
производители — от датата, 
определена в акт на Комисията в 
съответствие с член 4, параграф 3.

(15) С цел да се улесни прилагането на 
настоящия регламент, разходите трябва 
да се считат за допустими или от датата, 
на която съответната държава-членка 
извърши административен разход за 
прилагането на ЕФПГ, или от датата, на 
която държавата-членка започне да 
предоставя персонализирани услуги.

Or. en
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
към 1 септември най-малко една четвърт 
от годишната максимална сума на 
ЕФПГ остава на разположение, за да се 
покрият нуждите, възникнали през 
последните месеци на всяка година. 
Финансовите участия, предоставяни 
през останалата част от годината, 
следва да бъдат отпускани с оглед на 
общия таван, определен за 
подкрепата за земеделските 
производители в многогодишната 
финансова рамка.

(16) Необходимо е да се гарантира, че 
към 1 септември най-малко една четвърт 
от годишната максимална сума на 
ЕФПГ остава на разположение, за да се 
покрият нуждите, възникнали през 
последните месеци на всяка година. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 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 
бързото им реинтегриране на пазара на 
труда или за промяна или 
приспособяване на тяхната 
селскостопанска дейност.

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 или неочаквана криза, и 
да предостави финансова подкрепа за 
бързото им реинтегриране на пазара на 
труда.
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Изменение 9

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 
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.

заличава се

Or. en

Изменение 10

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, 

г) „работник“ означава самостоятелно 
заети работници и всички членове на 
домакинството, които са заети в 
стопанска дейност.
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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.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) най-малко 500 съкратени работници 
за период от четири месеца в 
предприятие в държава-членка, 
включително съкратени работници при 
негови доставчици или производители 
надолу по веригата;

a) най-малко 200 съкратени работници 
за период от четири месеца в 
предприятие в държава-членка, 
включително съкратени работници при 
негови доставчици или производители 
надолу по веригата;

Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 500 съкратени работници 
за период от девет месеца, по-специално 
в малки или средни предприятия, 
извършващи дейност в един 
икономически сектор, определен на 
равнището на разделенията на NACE 
Revision 2, и разположени в един или в 
два съседни региона на ниво II по NUTS 
или в повече от два съседни региона на 
ниво II по NUTS, при условие че над
500 работници са съкратени в два от 

б) най-малко 200 съкратени работници 
за период от девет месеца, по-специално 
в малки или средни предприятия, 
извършващи дейност в един 
икономически сектор, определен на 
равнището на разделенията на NACE 
Revision 2, и разположени в един или в 
два съседни региона на ниво II по NUTS 
или в повече от два съседни региона на 
ниво II по NUTS, при условие че над
200 работници са съкратени в два от 
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регионите взети заедно. регионите, взети заедно.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
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.

заличава се

Or. en
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Изменение 14

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато собствениците, изпълняващи 
управителни функции в микро-, малки 
и средни предприятия, и
самостоятелно заетите работници 
променят или, в случая на 
земеделските производители, 
приспособяват своята предходна 
дейност, тези ситуации се считат за 
съкращения за целите на настоящия 
регламент.

Когато самостоятелно заетите 
работници променят своята предходна 
дейност, тези ситуации се считат за 
съкращения за целите на настоящия 
регламент.

Or. en

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 5 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) за собственици, изпълняващи 
управителни функции в микро-, малки 
и средни предприятия, и
самостоятелно заетите работници (в 
това число земеделските 
производители) съкращенията се броят 
или от датата на преустановяване на 
дейността им в резултат на някое от 
условията, посочени в член 2, и 
определена в съответствие с 
националното право или 
административните разпоредби, или от 
датата, посочена от Комисията в 
делегирания акт, приет в съответствие с 
член 4, параграф 3.

в) за самостоятелно заетите работници 
съкращенията се броят или от датата на 
преустановяване на дейността им в 
резултат на някое от условията, 
посочени в член 2, и определена в 
съответствие с националното право или 
административните разпоредби, или от 
датата, посочена от Комисията в 
делегирания акт, приет в съответствие с 
член 4, параграф 3.

Or. en



PA\893868BG.doc 13/16 PE483.720v01-00

BG

Изменение 16

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.

заличава се

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 7- параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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:

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. 
Съгласуваният пакет от 
персонализирани услуги може да 
включва по-специално:

Or. en
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Изменение 18

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 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 (в това число 
помощи за гледачи), 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. en

Изменение 19

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 

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. 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;
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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;

Or. en

Изменение 20

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) процедурите, които са спазени при 
консултацията със социалните 
партньори или други засегнати 
организации, когато това е приложимо;

ж) процедурите, които са спазени при 
консултацията със социалните 
партньори или други засегнати 
организации, когато това е приложимо, 
като например местни и регионални 
органи;

Or. en

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 2 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) имената на агенциите, 
предоставящи пакета от мерки в 
държавата членка;

Or. en
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 8, 
параграф 3, Комисията заключи, че 
условията за финансово участие не са 
изпълнени, тя уведомява 
кандидатстващата държава членка във 
възможно най-кратък срок.

3. Когато въз основа на оценката, 
извършена в съответствие с член 8, 
параграф 3, Комисията заключи, че 
условията за финансово участие не са 
изпълнени, тя уведомява незабавно
кандидатстващата държава членка.

Or. en

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Финансово управление на подкрепата 

за земеделските производители
Чрез дерогация от членове 21 и 22, 
подкрепата за земеделските 
производители се управлява и 
контролира в съответствие с 
Регламент (ЕО) № …. относно 
финансирането, управлението и 
мониторинга на общата 
селскостопанска политика.

Or. en


