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Изменение 3
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съобщението на Комисията 
„Нови умения за нови работни места. 
Изпреварващо предвиждане на 
потребностите на пазара на труда и 
осигуряване на съответстващи на 
тях умения“1 и Общите принципи на 
гъвкавата сигурност, приети от 
Европейския съвет на 14 декември 
2007 г., поставят акцент върху 
целите за насърчаване на трайната 
адаптивност и пригодност за 
заетост на работниците чрез по-
добри възможности за учене на 
всички равнища и чрез стратегии за 
развитие на уменията, които да 
бъдат съзвучни с нуждите на 
икономиката.

(3) Ниското равнище на усвояване по 
Европейския фонд за приспособяване 
към глобализацията (от 500 млн. евро, 
разпределени годишно, през 2007 г. са 
били усвоени само 65 214 850 евро, а 
през 2008 г. – 14 624 972 евро) показва, 
че е необходимо да се преразгледат 
някои негови аспекти, за да се 
гарантира постигане на целите.

Or. pt

Изменение 4
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Съобщението на Комисията „Нови 
умения за нови работни места. 
Изпреварващо предвиждане на 
потребностите на пазара на труда и 

(3) Съобщението на Комисията „Нови 
умения за нови работни места. 
Изпреварващо предвиждане на 
потребностите на пазара на труда и 

                                               
1 COM(2008) 868.
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осигуряване на съответстващи на тях 
умения“ и Общите принципи на 
гъвкавата сигурност, приети от 
Европейския съвет на 14 декември 
2007 г., поставят акцент върху целите 
за насърчаване на трайната 
адаптивност и пригодност за заетост 
на работниците чрез по-добри 
възможности за учене на всички 
равнища и чрез стратегии за развитие на 
уменията, които да бъдат съзвучни с 
нуждите на икономиката.

осигуряване на съответстващи на тях 
умения“ подчертава целите за 
насърчаване на пригодност за заетост на 
работниците чрез по-добри 
възможности за учене на всички 
равнища и чрез стратегии за развитие на 
уменията, които да бъдат съзвучни с 
нуждите на икономиката и 
обществото, свързани с екологично 
преструктуриране и допринасящи за 
предоставяне на възможност на 
работниците да освободят 
способността си за заетост на 
„зелени работни места“.

Or. en

Изменение 5
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Последните икономически 
прогнози сочат съществено 
увеличаване на безработицата в ЕС, 
което може да доведе до сериозни 
социални последици в редица региони 
на Съюза, по-специално регионите с 
по-уязвими икономически структури.

Or. pt

Изменение 6
Iuliu Winkler

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 4 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4а) Разширяването на обхвата на 
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ЕФПГ е ангажимент за солидарност, 
насочен към ограничаване на най-
значимите последици от световната 
икономическа и финансова криза върху 
възможностите за осигуряване на 
устойчиво развитие на регионите и за 
предотвратяване на задълбочаването 
на различията между тях.

Or. en

Обосновка

В извънредните условия на световна финансова и икономическа криза изменението на 
регламента за ЕФПГ в смисъла на настоящото предложение дава възможност на 
Общността да затвърди социалното и икономическото си сближаване и да продължи 
да насърчава уравновесеното и устойчиво развитие на регионите.

Изменение 7
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 1 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1а. Чрез дерогация от параграф 1 
ЕФПГ оказва помощ на работниците, 
съкратени в резултат на глобалната 
финансова и икономическа криза, при 
условие че заявленията отговарят на 
критериите, определени в член 2, 
букви а), б) или в).

„1а. ЕФПГ оказва помощ на 
работниците, съкратени в резултат на 
финансови и икономически кризи, при 
условие че заявленията отговарят на 
критериите, определени в член 2, 
букви а), б) или в).“

Настоящата дерогация се прилага за 
всички заявления, подадени до 31 
декември 2010 г.“

Or. pt

Обосновка

Предложението на Комисията осигурява възможност за последващо преразглеждане 
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на критериите за намеса на фонда с цел гарантиране на постоянната му способност 
да оказва помощ на работниците, засегнати от финансови и икономически кризи. 
Целта на изменението е тази мярка да се включи във фонда, като по този начин се 
избегне необходимостта от по-нататъшни изменения. Това е наложително поради 
очакваното увеличаване на безработицата в Съюза и извънредно ограничителния 
характер на критериите на фонда в настоящия им вид.

Изменение 8
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансово участие от страна на ЕФПГ 
се предоставя, когато големи 
структурни промени в моделите на 
световната търговия водят до сериозно 
смущение в икономиката, особено 
значително увеличение на вноса в ЕС 
или бърз спад на пазарния дял на ЕС в 
определен отрасъл, или преместване в 
трети страни, което води до:

Финансово участие от страна на ЕФПГ 
се предоставя, когато големи 
структурни промени в моделите на 
световната търговия водят до сериозно 
смущение в икономиката, особено 
значително увеличение на вноса в ЕС 
или бърз спад на пазарния дял на ЕС в 
определен отрасъл, или преместване в 
трети страни или между държави-
членки, което води до:

Or. pt

Обосновка

Обвързването на помощта с преместването извън ЕС се възприема като 
несправедливо от работниците, загубили работата си вследствие на преместване или 
преструктуриране в рамките на ЕС. Поради което се предлага несправедливостта да 
бъде поправена.

Изменение 9
Elisabeth Schroedter

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – встъпителна част



AM\769765BG.doc 7/13 PE420.200v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансово участие от страна на ЕФПГ 
се предоставя, когато големи 
структурни промени в моделите на 
световната търговия водят до сериозно 
смущение в икономиката, особено 
значително увеличение на вноса в ЕС 
или бърз спад на пазарния дял на ЕС в 
определен отрасъл, или преместване в 
трети страни, което води до:

Финансово участие от страна на ЕФПГ 
се предоставя, когато големи 
структурни промени в моделите на 
световната търговия водят до сериозно 
смущение в икономиката, особено 
значително увеличение на вноса в ЕС 
или бърз спад на пазарния дял на ЕС в 
определен отрасъл, или преместване в 
трети страни, което следователно 
налага преструктуриране в 
съответствие с изискванията, 
свързани с околната среда, което води 
до:

Or. en

Изменение 10
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 500 съкращения за период 
от 9 месеца, най-вече в малки или 
средни предприятия от едно разделение 
на NACE 2 в един регион или в два 
граничещи региона на ниво NUTS II, 
или

б) най-малко 500 съкращения за период 
от 12 месеца, най-вече в малки или 
средни предприятия от едно разделение 
на NACE 2 или повече, при условие че 
са в същия производствен сектор, в 
един регион или в два граничещи 
региона на ниво NUTS II, или

Or. pt

Обосновка

Целта на изменението е да се запази възможността от фонда да се възползват 
стотици работници от редица предприятия (повечето от които микро предприятия 
или МСП) от един и същ производствен сектор, които са част от едно или повече 
разделения на NACE 2.
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Изменение 11
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 500 съкращения за период 
от 9 месеца, най-вече в малки или 
средни предприятия от едно разделение 
на NACE 2 в един регион или в два 
граничещи региона на ниво NUTS II, 
или

б) най-малко 500 съкращения за период 
от 9 месеца, най-вече в малки или 
средни предприятия от едно разделение 
на NACE 2 в един регион или в два 
граничещи региона в същата държава-
членка или в съседни държави-членки
на ниво NUTS II, или

Or. en

Обосновка

Важно е сближаването на регионите да се провежда и на равнище Общност, а не 
само на национално равнище. Когато в съседни региони бъдат установени високи нива 
на безработица в едно и също поле на дейност, считам, че е важно да се прилага 
ЕФПГ.

Изменение 12
Iosif Matula

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) паралелно, местните органи 
насърчават наблюдението и 
информационните кампании с оглед 
установяване на нови възможности за 
заетост и професионална 
преквалификация в зависимост от 
специфичните потребности на всеки 
регион.

Or. en
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Обосновка

Винаги е важно постоянно да се наблюдава броят съкращения и да се полагат усилия 
да се определят нови възможности за заетост на регионално равнище.

Изменение 13
Monica Giuntini

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 2 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Едно съкращение може да се брои за 
целите на изчисляването на броя на 
съкращенията, посочени в първа 
алинея, букви а), б) и в), или от момента 
на индивидуалното предизвестие от 
работодателя за прекратяване на 
трудовия договор на съкратения 
работник, или от момента на de facto 
прекратяване на договора преди 
неговото изтичане поради причини, 
различни от тези, свързани конкретно 
със съответния отделен работник. Във 
всеки отделен случай трябва да бъде 
избрана една от двете възможности и да 
бъде посочена в заявлението.

Случай на структурен излишък може 
да се брои за целите на изчисляването 
на броя на случаите на структурен 
излишък, посочени в първа алинея, 
букви а), б) и в), или от момента на 
индивидуалното предизвестие от 
работодателя за прекратяване на 
трудовия договор на съкратения 
работник, или от момента на de facto 
прекратяване на договора преди 
неговото изтичане поради причини, 
различни от тези, свързани конкретно 
със съответния отделен работник. Във 
всеки отделен случай трябва да бъде 
избрана една от двете възможности и да 
бъде посочена в заявлението.

Or. it

Обосновка

Целта на реформата на фонда е да се улесни достъпът до него. Изразът 
„структурен излишък“ позволява да се разшири обхватът му, така че да обхване 
категории работници, които, съобразно специфичното национално законодателство, 
не биха били одобрени за получаване на помощ, както е било в миналото.
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Изменение 14
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 4
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. По инициатива на Комисията в 
границите на таван от 0,35 % от 
максималния размер на средствата за 
ЕФПГ за съответната година, ЕФПГ 
може да бъде използван за финансиране 
на дейностите по подготовката, 
финансовия мониторинг, информацията, 
административната и технологична 
поддръжка, одит, контрол и оценка, 
необходими за прилагането на 
настоящия регламент.

1. По инициатива на Комисията в 
границите на таван от 0,15% от 
максималния размер на средствата за 
ЕФПГ за съответната година, ЕФПГ 
може да бъде използван за финансиране 
на дейностите по подготовката, 
финансовия мониторинг, информацията, 
административната и технологична 
поддръжка, одит, контрол и оценка, 
необходими за прилагането на 
настоящия регламент. 

Or. pt

Изменение 15
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„1. На база на оценката, извършена в 
съответствие с член 5, параграф 5, 
особено като вземе предвид броят на 
работниците, които трябва да бъдат 
подпомогнати, планираните дейности и 
очакваните разходи, Комисията оценява 
и предлага във възможно най-кратки 
срокове размера на финансовото 
участие, ако има такова, което може да 
бъде предоставено в рамките на 
наличните средства. Този размер не 
може да надвишава 75 % от общите 

„1. На база на оценката, извършена в 
съответствие с член 5, параграф 5, 
особено като вземе предвид броя на 
работниците, които трябва да бъдат 
подпомогнати, планираните дейности и 
очакваните разходи, Комисията оценява 
и предлага във възможно най-кратки 
срокове размера на финансовото 
участие, ако има такова, което може да
бъде предоставено в рамките на 
наличните средства. Този размер не 
може да надвишава 85 % от общите 
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очаквани разходи, посочени в член 5, 
параграф 2, буква г).“

очаквани разходи, посочени в член 5, 
параграф 2, буква г).“

Or. pt

Обосновка

Предвид проблемите, срещани от някои държави-членки при поемане на разходите за 
действията и мерките в подкрепа на работниците, е важно да се увеличи процентът 
съфинансиране от Общността.

Изменение 16
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 5 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Член 12, параграф 1 се заменя със 
следното:

„1. Общите максимални разходи за 
ЕФПГ се увеличават на 1 000 000 000 
евро годишно по текущи цени.“

Or. pt

Изменение 17
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„2. Държавата-членка или държавите-
членки изпълняват всички правомерни 
действия, включени в координирания 
пакет от персонализирани услуги в срок 

„2. Държавата-членка или държавите-
членки изпълняват всички правомерни 
действия, включени в координирания 
пакет от персонализирани услуги в срок 



PE420.200v01-00 12/13 AM\769765BG.doc

BG

от 24 месеца от датата на заявлението по 
член 5.“

от 30 месеца от датата на заявлението по 
член 5.“

Or. pt

Обосновка

С цел да се провеждат по-добре и по-ефективно действията и мерките, свързани с 
индивидуалните заявления, времевата рамка следва да бъде увеличена на 30 месеца.

Изменение 18
Pedro Guerreiro, Kyriacos Triantaphyllides

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1927/2006
Член 20 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. В член 20 след първа алинея се 
създава нова алинея:
„Въз основа на предложение от 
Комисията Европейският парламент 
и Съветът могат да преразглеждат 
настоящия регламент, включително 
временната дерогация, предвидена в 
член 1, параграф 1а.“

заличава се

Or. pt

Обосновка

Предложението на Комисията осигурява възможност за последващо преразглеждане 
на критериите за намеса на фонда с цел гарантиране на постоянната му способност 
да оказва помощ на работниците, засегнати от финансови и икономически кризи. 
Целта на изменението е тази мярка да се включи във фонда, като по този начин се 
избегне необходимостта от по-нататъшни изменения. Това е наложително поради 
очакваното увеличаване на безработицата в Съюза и извънредно ограничителния 
характер на критериите на фонда в настоящия им вид.
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