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BG Единство в многообразието BG 

27.10.2015 B8-1093/1 

Изменение  1 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение A 

 

Предложение за резолюция Изменение 

А. като има предвид, че в резултат на 

икономическата криза и нейните 

последици дългосрочната безработица 

се е удвоила от 2007 г. насам и 

представлява половината от общата 

безработица или повече от 12 милиона 

души, което се равнява на 5 % от 

активното население на ЕС; като има 

предвид, че през 2014 г. над 60 % от 

трайно безработните са били без работа 

в продължение на най-малко две 

последователни години;  

А. като има предвид, че в резултат на 

икономическата криза, утежнена от 

плановете за бюджетни ограничения, 

наложени от ЕС,  и техните 

последици, дългосрочната безработица 

се е удвоила от 2007 г. насам и 

представлява половината от общата 

безработица или повече от 12 милиона 

души, което се равнява на 5 % от 

активното население на ЕС; като има 

предвид, че през 2014 г. над 60 % от 

трайно безработните са били без работа 

в продължение на най-малко две 

последователни години;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/2 

Изменение  2 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение Б 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Б. като има предвид, че процентите на 

дълготрайната безработица се 

различават значително между отделните 

държави членки, като варират от 1,5 % в 

Австрия до 19,5 %  в Гърция; като има 

предвид, че държавите членки с най-

висок процент на дълготрайна 

безработица са Италия, Португалия, 

Словакия, Хърватия, Испания и Гърция; 

като има предвид, че икономическото 

възстановяване трябва да се засили, тъй 

като понастоящем не предоставя 

достатъчен импулс за значително 

намаляване на високия процент 

структурна безработица; 

Б. като има предвид, че процентите на 

дълготрайната безработица се 

различават значително между отделните 

държави членки, като варират от 1,5 % в 

Австрия до 19,5 %  в Гърция; като има 

предвид, че държавите членки с най-

висок процент на дълготрайна 

безработица са Италия, Португалия, 

Словакия, Хърватия, Испания и Гърция, 

като те са първите страни, станали 

жертва на плановете за бюджетни 

ограничения, които скоро ще окажат 

въздействие върху всички държави 

членки; като има предвид, че 

икономическото възстановяване трябва 

да се засили, тъй като понастоящем не 

предоставя достатъчен импулс за 

значително намаляване на високия 

процент структурна безработица; като 

има предвид, че драматичните 

последици от политиките на ЕС за 

бюджетни ограничения са все още 

осезаеми;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/3 

Изменение  3 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение В 

 

Предложение за резолюция Изменение 

В. като има предвид, че 

нерегистрирането на голяма част от 

трайно безработните лица, както и 

методологичните недостатъци по 

отношение на събирането на данни 

означават, че в официалната статистика 

положението се подценява;  

В. като има предвид, че 

нерегистрирането на голяма част от 

трайно безработните лица, както и 

методологичните недостатъци по 

отношение на събирането на данни 

означават, че в официалната статистика 

положението се подценява, което 

доказва, че организациите, 

занимаващи се с въпросите на 

безработицата, не са адаптирани за 

тази задача;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/4 

Изменение  4 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение Г 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Г. като има предвид, че дълготрайната 

безработица често води до бедност, 

неравенство и социално изключване и 

засяга непропорционално уязвимите 

групи от населението, които са в 

неравностойно положение на пазара 

на труда;  

Г. като има предвид, че дълготрайната 

безработица често води до бедност, 

неравенство и социално изключване за 

всички категории от населението, 

независимо от пола, възрастта или 

расата; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/5 

Изменение  5 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение Д 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Д. като има предвид, че дълготрайната 

безработица постепенно отдалечава 

хората от пазара на труда поради 

ерозиране на уменията и 

професионалните мрежи и загуба на 

ритъма на работа и може да доведе до 

прогресивно засилване на откъсването 

от обществото, напрежение в 

семейството и чувство на отчуждение; 

като има предвид, че всяка година 

поради безрезултатни усилия за 

намиране на работа близо една пета от 

трайно безработните лица се 

обезсърчават и преминават в 

категорията на неактивното население; 

Д. като има предвид, че дълготрайната 

безработица постепенно отдалечава 

хората от пазара на труда поради 

ерозиране на уменията и 

професионалните мрежи и загуба на 

ритъма на работа и може да доведе до 

прогресивно засилване на откъсването 

от обществото, напрежение в 

семейството и чувство на отчуждение; 

като има предвид, че всяка година 

поради безрезултатни усилия за 

намиране на работа близо една пета от 

трайно безработните лица се 

обезсърчават и преминават в 

категорията на неактивното население; 

като има предвид значителното 

нарастване на броя на 

самоубийствата при всички видове 

работни места и всички социални 

класи; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/6 

Изменение  6 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение Е 

 

Предложение за резолюция Изменение 

Е. като има предвид, че последиците 

от дълготрайната безработица са 

особено сериозни в домакинствата на 

безработни и често водят до нисък 

образователен ценз, откъсване от 

„света на труда“, увеличаване на 

психическите и здравословните 

проблеми, социално изключване, а в 

най-тежките случаи – до предаване 

на бедността от едно поколение на 

следващото; 

заличава се 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/7 

Изменение  7 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение И 

 

Предложение за резолюция Изменение 

И. като има предвид, че постоянно 

високите равнища на дълготрайната 

безработица застрашават постигането на 

водещите цели на стратегията „Европа 

2020“, а именно 75 % заетост за лицата 

на възраст между 20 и 64 години и 

намаляване най-малко с 20 милиона на 

броя на лицата, които са в положение на 

бедност или на социално изключване 

или които са застрашени да изпаднат в 

такова положение;  

И. като има предвид, че постоянно 

високите равнища на дълготрайната 

безработица застрашават постигането на 

водещите цели на стратегията „Европа 

2020“, подкрепяни и защитавани от 

ЕС, за 75 % заетост за лицата на възраст 

между 20 и 64 години и намаляване най-

малко с 20 милиона на броя на лицата, 

които са в положение на бедност или на 

социално изключване или които са 

застрашени да изпаднат в такова 

положение;  като има предвид, че тези 

цели са утопични и нереалистични в 

настоящия контекст на 

глобализация; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/8 

Изменение  8 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение К 

 

Предложение за резолюция Изменение 

К. като има предвид, че тази препоръка 

има сходства с гаранцията за младежта; 

като има предвид, че следва да се 

извлекат поуки от първоначалния опит 

при прилагането на гаранцията за 

младежта; 

К. като има предвид, че тази препоръка 

има сходства с гаранцията за младежта; 

като има предвид, че следва да се 

извлекат поуки от първоначалния опит 

при прилагането на гаранцията за 

младежта; като има предвид, че вече 

сме наясно, че гаранцията за 

младежта е провал; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/9 

Изменение  9 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение К a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Ka. като има предвид, че 

единственият начин да се 

противодейства на безработицата е 

да се създават повече работни места 

и по този начин да се подкрепят 

МСП, тъй като те представляват 90 

% от всички работни места;  

Or. en 



 

AM\1077054BG.doc  PE570.927v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

27.10.2015 B8-1093/10 

Изменение  10 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение К б (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Kб. като има предвид, че основната 

причина за безработицата е 

социалният дъмпинг от държави с 

ниски производствени разходи, които 

унищожават нашите работни места 

в промишления сектор; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/11 

Изменение  11 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Съображение К в (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Kв. като има предвид, че 

единственият начин да се защитим 

от тези държави с ниски 

производствени разходи е да се 

възстановят границите и митата, за 

да се защитава нашето вътрешно 

производство; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/12 

Изменение  12 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 1 

 

Предложение за резолюция Изменение 

1. приветства инициативата на 

Комисията да направи предложение за 

препоръка на Съвета относно 

интегрирането на трайно безработните 

лица на пазара на труда; подчертава, че 

по-ранно представяне на предложението 

и постигане на съгласие в Съвета щяха 

да предотвратят част от случаите на 

дълготрайна безработица, наблюдавани 

в момента; изразява загриженост, че 

препоръката на Съвета може да не е 

достатъчна за бързо подобряване на 

ситуацията на трайно безработните 

лица, и насърчава държавите членки да 

предприемат действия; 

1. приветства инициативата на 

Комисията да направи предложение за 

препоръка на Съвета относно 

интегрирането на трайно безработните 

лица на пазара на труда; подчертава, че 

по-ранно представяне на предложението 

и постигане на съгласие в Съвета, 

както и по-отговорни политики от 

страна на ЕС  щяха да предотвратят 

част от случаите на дълготрайна 

безработица, наблюдавани в момента; 

изразява загриженост, че препоръката 

на Съвета може да не е достатъчна за 

бързо подобряване на ситуацията на 

трайно безработните лица, и насърчава 

държавите членки да предприемат 

действия; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/13 

Изменение  13 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. подкрепя трите основни елемента на 

предложението: (i) значително 

повишаване на регистрацията на трайно 

безработните лица в службите по 

заетостта с оглед постигането на целта 

за пълно покритие;   (ii) оценка на 

индивидуалните възможности, 

потребности и предпочитания за 

работно място на трайно безработните 

лица преди достигане на 18 месеца 

безработица;  както и (iii) предоставяне 

на специално изготвено, балансирано и 

изчерпателно „споразумение за трудова 

интеграция“ между трайно безработните 

лица и съответните служби най-късно 

при достигане на 18 месеца 

безработица; подчертава обаче, че 

индивидуалната оценка следва да се 

проведе преди съответното лице за 

достигне 12 месеца безработица, за да 

се гарантира, че споразумение за 

трудова интеграция може да бъде 

сключено, преди то да достигне 18 

месеца безработица; настоява, че когато 

е приложимо, при тристепенния подход 

не трябва да се пропуска включването 

на недържавни участници в процеса 

като цяло, като например социалните 

НПО, които работят с трайно 

безработните лица; 

2. изразява съмнение относно 

материалните условия за и 

осъществимостта на трите основни 

елемента на предложението: (i) 

значително повишаване на 

регистрацията на трайно безработните 

лица в службите по заетостта с оглед 

постигането на целта за пълно 

покритие;   (ii) оценка на 

индивидуалните възможности, 

потребности и предпочитания за 

работно място на трайно безработните 

лица преди достигане на 18 месеца 

безработица;  както и (iii) предоставяне 

на специално изготвено, балансирано и 

изчерпателно „споразумение за трудова 

интеграция“ между трайно безработните 

лица и съответните служби най-късно 

при достигане на 18 месеца 

безработица; подчертава обаче, че 

индивидуалната оценка следва да се 

проведе в рамките на първия месец 

безработица, за да се гарантира, че 

споразумение за трудова интеграция 

може да бъде сключено, в рамките на 

шест месеца безработица; настоява, че 

когато е приложимо, при тристепенния 

подход не трябва да се пропуска 

включването на недържавни участници 

в процеса като цяло, като например 

социалните НПО, които работят с 
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Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/14 

Изменение  14 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 4 

 

Предложение за резолюция Изменение 

4. подкрепя призива за тясно 

сътрудничество и ефективна 

координация на всички страни, 

участващи в реинтеграцията на трайно 

безработно лице (включително 

организации на гражданското общество, 

когато е приложимо), и създаване на 

обслужване на едно гише, където за 

безработните лица е осигурен служител, 

отговарящ за индивидуалния случай 

(„единично звено за контакт“), като 

усилията за реинтеграция не се 

прекратяват в случай на промяна на 

режима за обезщетение на безработното 

лице; 

4. подчертава призива за тясно 

сътрудничество и ефективна 

координация на всички страни, 

участващи в реинтеграцията на трайно 

безработно лице (включително 

организации на гражданското общество, 

когато е приложимо), и създаване на 

обслужване на едно гише, където за 

безработните лица е осигурен служител, 

отговарящ за индивидуалния случай 

(„единично звено за контакт“), като 

усилията за реинтеграция не се 

прекратяват в случай на промяна на 

режима за обезщетение на безработното 

лице; изразява безпокойство относно 

ефикасността на този подход, 

предвид липсата на ресурси и 

бюджетните и финансови 

ограничения от страна на ЕС, 

очаквани от държавите членки;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/15 

Изменение  15 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 5 

 

Предложение за резолюция Изменение 

5. подчертава необходимостта от 

индивидуален подход при оценката на 

способностите и потребностите на 

трайно безработните лица по отношение 

на тяхната реинтеграция на пазара на 

труда – подход, който следва да зачита 

съществуващите им права и да взема 

под внимание личното им положение в 

по-широк план  и свързаните с него 

нужди; подчертава необходимостта от 

достатъчен на брой и 

висококвалифициран персонал, 

способен да предлага индивидуален 

подход към трайно безработните лица, 

които представляват разнородната 

група;  

5. подчертава необходимостта от 

индивидуален подход при оценката на 

способностите и потребностите на 

трайно безработните лица по отношение 

на тяхната реинтеграция на пазара на 

труда – подход, който следва да зачита 

съществуващите им права и да взема 

под внимание личното им положение в 

по-широк план  и свързаните с него 

нужди; подчертава необходимостта от 

достатъчен на брой и 

висококвалифициран персонал, 

способен да предлага индивидуален 

подход към трайно безработните лица, 

които представляват разнородната 

група; подчертава необходимостта 

от по-ефикасни служби по 

заетостта;   в тази връзка насърчава 

държавите членки да отделят повече 

ресурси за своите национални служби 

по заетостта; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/16 

Изменение  16 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. счита, че е от решаващо значение 

всички програми за реинтегриране на 

трайно безработните лица да са 

приспособени към нуждите на пазара на 

труда и да се определят в тясно 

сътрудничество със социалните 

партньори; призовава държавите членки 

да мотивират работодателите, 

включително в духа на корпоративната 

социална отговорност, активно да 

участват в предлагането на работни 

места за трайно безработните лица и 

когато е необходимо, да назначават 

наставници, за да се улеснява плавното 

въвеждане на дългосрочно безработните 

лица на работното място; призовава 

службите по заетостта на държавите 

членки да подпомагат МСП в 

осигуряването на такова 

наставничество; припомня, че трайно 

безработните лица се нуждаят не само 

от работни места, но и от всеобхватни 

консултации и подготовка за успешното 

повторно влизане на пазара на труда; 

7. счита, че е от решаващо значение 

всички програми за реинтегриране на 

трайно безработните лица да са 

приспособени към нуждите на пазара на 

труда и да се определят в тясно 

сътрудничество със социалните 

партньори; призовава държавите членки 

да мотивират работодателите, 

включително в духа на корпоративната 

социална отговорност, активно да 

участват в предлагането на работни 

места за трайно безработните лица и 

когато е необходимо, да назначават 

наставници, за да се улеснява плавното 

въвеждане на дългосрочно безработните 

лица на работното място; призовава 

службите по заетостта на държавите 

членки да подпомагат МСП в 

осигуряването на такова 

наставничество; припомня, че трайно 

безработните лица се нуждаят не само 

от работни места, но и от всеобхватни 

консултации и подготовка за успешното 

повторно влизане на пазара на труда; 

настоява, че подобни разпоредби 

следва да бъдат на доброволна основа 

и да се адаптират от всяка държава 

членка спрямо националната 

ситуация;   настоятелно призовава 

тези разпоредби да са и да останат с 

незадължителен характер; 
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27.10.2015 B8-1093/17 

Изменение  17 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 8 

 

Предложение за резолюция Изменение 

8. призовава държавите членки да 

предвидят подходящо национално 

финансиране, което да допълва 

финансирането от ЕС – по-специално 

чрез Европейския социален фонд – за 

националните политики за справяне с 

дълготрайната безработица; подчертава, 

че бюджетните ограничения, пред 

които са изправени някои държави 

членки (по-специално тези, които 

прилагат програми за икономически 

мерки), не трябва да възпрепятстват 

бързото прилагане на препоръката; 

призовава Комисията да проучи 

възможностите за бърз достъп до 

финансиране от ЕС и да мобилизира 

допълнителни средства, когато е 

възможно, както беше направено в 

случая с инициативата за младежка 

заетост; подчертава необходимостта в 

редица държави членки да се отделят 

достатъчно средства за засилване на 

административния капацитет на 

службите по заетостта;  

8. призовава държавите членки да 

предвидят подходящо национално 

финансиране, което да допълва 

финансирането от ЕС – по-специално 

чрез Европейския социален фонд – за 

националните политики за справяне с 

дълготрайната безработица, като се 

има предвид, че вече се използват 

европейски фондове за различни цели и 

че това ново предназначение не следва 

да има отрицателно въздействие 

върху предишните бенефициенти; 

подчертава, че наложените от ЕС 

бюджетни ограничения, пред които са 

изправени някои държави членки (по-

специално тези, които прилагат 

програми за икономически мерки),  

следва да се вземат предвид, тъй като 

могат основателно да възпрепятстват 

бързото прилагане на препоръката; 

призовава Комисията да проучи 

възможностите за бърз достъп до 

финансиране от ЕС и да мобилизира 

допълнителни средства, когато е 

възможно, както беше направено в 

случая с инициативата за младежка 

заетост; подчертава необходимостта в 

редица държави членки да се отделят 

достатъчно средства за засилване на 

административния капацитет на 

службите по заетостта;  
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27.10.2015 B8-1093/18 

Изменение  18 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. призовава Комисията и държавите 

членки да преценят как да подкрепят 

специфичните програми за обучение на 

работното място, както и развитието на 

предприятията и инвестиционните 

планове, които са създали устойчиви и 

качествени работни места за трайно 

безработните лица; 

9. призовава държавите членки да 

преценят как да подкрепят 

специфичните програми за обучение на 

работното място, както и развитието на 

предприятията и инвестиционните 

планове, които са създали устойчиви и 

качествени работни места за трайно 

безработните лица; призовава 

Комисията да позволи на държавите 

членки да извършат това, което е 

необходимо на национално равнище; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1093/19 

Изменение  19 

Доминик Мартен 

от името на групата ENF  

 

Предложение за резолюция B8-1093/2015 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

Интегрирането на трайно безработните лица на пазара на труда 

Предложение за резолюция 

Параграф 11 

 

Предложение за резолюция Изменение 

11. припомня своята позиция относно 

решението на Съвета относно 

насоките за политиката на 

държавите членки в областта на 

заетостта, в която се настоява за 

специфични мерки за защита на 

трайно безработните лица от 

социално изключване и за 

реинтегрирането им на пазара на 

труда при надлежно спазване на 

Договорите; 

заличава се 

Or. en 

 

 

 


