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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) Комисията подчертава колко е 

важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд 

за оказване на подкрепа на работниците, 

които са загубили работните си места 

при големи преструктурирания, и за 

подпомагането им да намерят друга 

работа възможно най-бързо. Съюзът 

следва да продължи да предоставя 

специфична, еднократна помощ, имаща 

за цел да улесни повторното 

професионално интегриране на 

съкратените работници в области, 

отрасли, територии или пазари на труда, 

понесли удара от голям икономически 

срив. Като се има предвид 

взаимодействието и взаимното влияние 

на отворената търговия, технологичните 

промени или други фактори като 

прехода към нисковъглеродна 

икономика, и следователно като се има 

предвид, че става все по-трудно да се 

изтъкне конкретен фактор, който 

предизвиква съкращаването на работни 

места, мобилизирането на ЕФПГ в 

бъдеще ще се основава единствено на 

значителното въздействие на 

преструктурирането. Като се има 

предвид предназначението му, което е 

да предоставя подкрепа в ситуации, 

характеризиращи се със спешни и 

неочаквани обстоятелства, като допълва 

(13) Комисията подчертава колко е 

важна ролята на ЕФПГ като гъвкав фонд 

за оказване на подкрепа на работниците, 

които са загубили работните си места 

при големи преструктурирания, и за 

подпомагането им да намерят друга 

работа възможно най-бързо. Съюзът 

следва да продължи да предоставя 

специфична, еднократна помощ, имаща 

за цел да улесни повторното 

професионално интегриране на 

съкратените работници в области, 

отрасли, територии или пазари на труда, 

понесли удара от голям икономически 

срив. Като се има предвид 

взаимодействието и взаимното влияние 

на отворената търговия, технологичните 

промени или други фактори като 

оттеглянето на Обединеното 

кралство от Европейския съюз или 

прехода към нисковъглеродна 

икономика, и следователно като се има 

предвид, че става все по-трудно да се 

изтъкне конкретен фактор, който 

предизвиква съкращаването на работни 

места, мобилизирането на ЕФПГ в 

бъдеще ще се основава единствено на 

значителното въздействие на 

преструктурирането. Като се има 

предвид предназначението му, което е 

да предоставя подкрепа в ситуации, 
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по-изпреварващата помощ, оказвана от 

ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален 

инструмент извън бюджетните тавани в 

многогодишната финансова рамка, 

както е посочено в съобщението на 

Комисията „Модерен бюджет за Съюз, 

който закриля, предоставя възможности 

и защитава – многогодишна финансова 

рамка за периода 2021 – 2027 г.“ и 

приложението към него27. 

характеризиращи се със спешни и 

неочаквани обстоятелства, като допълва 

по-изпреварващата помощ, оказвана от 

ЕСФ+, ЕФПГ остава гъвкав и специален 

инструмент извън бюджетните тавани в 

многогодишната финансова рамка, 

както е посочено в съобщението на 

Комисията „Модерен бюджет за Съюз, 

който закриля, предоставя възможности 

и защитава – многогодишна финансова 

рамка за периода 2021 – 2027 г.“ и 

приложението към него27. 

27 Документът на Комисията 

SWD(2018) 171 final и неговото 

приложение COM(2018) 321 final. 

27 Документът на Комисията 

SWD(2018) 171 final и неговото 

приложение COM(2018) 321 final. 

Or. en 



 

AM\1173565BG.docx  PE631.628v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

9.1.2019 A8-0445/98 

Изменение  98 

Мариан Харкин 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0445/2018 

Мария Арена 

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) 

(COM(2018)0380 – C8-0231/2018 – 2018/0202(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 

предложи помощ в случай на 

неочаквани големи преструктурирания, 

и по-специално тези, причинени от 

предизвикателства, свързани с 

глобализацията, като например промени 

в моделите на световната търговия, 

търговски спорове, финансови или 

икономически кризи, прехода към 

нисковъглеродна икономика или 

вследствие на цифровизацията или 

автоматизацията. Особен акцент се 

поставя върху мерките, които помагат 

на групите в най-неравностойно 

положение. 

2. Конкретната цел на ЕФПГ е да 

предложи помощ в случай на 

неочаквани големи преструктурирания, 

и по-специално тези, причинени от 

предизвикателства, свързани с 

глобализацията, като например промени 

в моделите на световната търговия, 

търговски спорове, финансови или 

икономически кризи, оттеглянето на 

Обединеното кралство от 

Европейския съюз, прехода към 

нисковъглеродна икономика или 

вследствие на цифровизацията или 

автоматизацията. Особен акцент се 

поставя върху мерките, които помагат 

на групите в най-неравностойно 

положение. 

Or. en 

 

 


