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На 20 януари 2009 г. Съветът на Европейския съюз реши, в съответствие с член 159, 
параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност, да се консултира с 
Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията“ 
COM(2008) 867 окончателен - 2008/0267 (COD). 

 
На 13 януари 2009 г. Бюрото на Комитета възложи на Консултативната комисия по 
индустриални промени да подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид неотложното естество на работата, на 452-та си пленарна сесия на 24 и 25 март 2009 г. 
(заседание от 24 март) Европейският икономически и социален комитет реши да определи за 
главен докладчик г-н Luis Miguel Pariza Castaños и прие настоящото становище със 152 гласа 
„за“, 5 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 

1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет (ЕСИК) подкрепя предложението на 

Европейската комисия да се разшири временно приложното поле на Европейския фонд 
за приспособяване към глобализацията, за да се помогне на работниците, съкратени в 
резултат на настоящата световна икономическа криза. 

 
1.2 Неотложно е Европейският парламент, Съветът и Комисията да ускорят преговорите, 

за да се приеме новият регламент колкото се може по-скоро, до края на мандата на този 
парламент. 

 
1.3 ЕИСК предлага да се извърши оценка на ЕФПГ дванадесет месеца след публикуването 

на регламента в Официален вестник, с цел да се анализират процедурите, управлението 
на фонда и да се прецени икономическото положение и състоянието на пазарите на 
труда. ЕИСК ще съдейства на Европейската комисия при изготвянето на оценката. 

 
1.4 Комитетът смята, че определеният бюджетен резерв от 500 милиона евро е 

недостатъчен и предлага фондът да разполага с 1 милиард евро, сума, която би 
трябвало да може да се увеличава през следващите години, в зависимост от развитието 
на икономическата криза. 
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1.5 Понастоящем са необходими седем месеца от внасянето на молбите до извършване на 
плащанията от страна на Комисията. Тъй като това е твърде дълъг срок за оказване на 
помощ на съкратените работници, Комитетът предлага ЕФПГ да разполага със 
собствени начални бюджетни средства. 

 
1.6 Комитетът подкрепя намаляването до 500 на броя на съкращенията, определени като 

праг за намеса на фонда; възможността за усвояване на финансовата помощ в 
продължение на 24 месеца; и възможността финансовото участие на ЕС да достига до 
75 %. 

 
1.7 ЕИСК предлага да се определи по-активна роля на социалните партньори през всички 

етапи на обработката на молбите за финансиране от ЕФПГ, както на равнище 
предприятия, така и на регионално, национално и общностно равнище. 

 
2. Контекст 
 
2.1 През март 2006 г. Комисията представи предложение за създаване на Европейски фонд 

за приспособяване към глобализацията 1 , с цел да се предоставят еднократни 
специфични помощи, насочени към реинтеграцията на пазара на труда на работници в 
региони или сектори, засегнати от тежки икономически сътресения вследствие на 
изнасяне на производството в трети страни, значително нарастване на вноса или 
поетапно намаляване на квотата на ЕС в даден сектор. Комисията изготви предложение 
за регламент и Съветът поиска от ЕИСК да изготви становище. 

 
2.2 На 13 декември 2006 г. ЕИСК прие становище CCMI/036 2  (докладчик: 

г-н VAN IERSEL; съдокладчик: г-н GIBELLIERI), в което приветства предложението 
на Комисията и изрази съгласие с целите на ЕФПГ. Комитетът отправи също редица 
бележки и предложения с оглед ефикасното действие на регламента относно фонда3. 

 
2.3 Регламент ЕО № 1927/20064 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към 

глобализацията е в сила от 1 януари 2007 г. до 2013 г. Общият размер на отпусканите 
от фонда помощи може да достига до 500 милиона евро годишно, той допълва 
структурните фондове и по-конкретно Европейския социален фонд. За управлението на 
ЕФПГ отговаря ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“ на 
Европейската комисия. 

                                                      
1

  COM(2006) 91 окончателен - 2006/0033 (COD). 

2
  OВ C 318 от 23.12.2006 г., стр. 38-41. 

3
  Европейският парламент прие резолюция на 13 декември 2006 г.(l PE A6-0385/2006). ОВ L 406 от 30.12.2006, стр.001; 

коригендум ОВ L 048 от 22.02.2008, стр.082 Комитетът на регионите също бе консултиран (становище CDR 137/2006 
fin, докладчик: г-жа Oldfather) ОВ C 51 от 06.03.2007 г. 

4
  OВ L 406, 30.12.2006, стр. 1. коригендум на този регламент в ОВ L 48 от 22.2.2008 г., стр. 82 и за текста на английски 

език ОВ L 202 от 31.7.2008 г., стр. 74. 
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2.4 Молбите се подават от държавите-членки, а не от засегнатите предприятия или 

работници. 
 
2.5 През юли 2008 г. Комисията изготви съобщение5 за оценка на ЕФПГ през първите 

месеци от функционирането му 6  и анализира перспективите и предложенията за 
изменения в бъдеще. 

 
2.6 Комисията направи положителна оценка, въпреки че усвояването е по-малко от 

предвиденото и съобщи, че ще опрости процедурите, ще насърчи обмена на добри 
практики и ще направи по-добра реклама на фонда. Освен това тя пое ангажимента да 
представи някои предложения за изменение на регламента преди публикуването на 
следващия годишен доклад, който трябва да бъде изготвен в средата на 2009 г. 

 
2.7 От друга страна, в резултат на световната финансова и икономическа криза биват 

съкращавани голям брой работници и много предприятия прекратяват дейността си 
временно или окончателно. 

 
2.8 В Европейския план за икономическо възстановяване7 Европейската комисия обяви 

намерението си да превърне ЕФПГ в по-ефикасен инструмент за ранна намеса, като 
част от отговора на Европа на кризата. За целта трябва да се измени регламента, за да 
може фондът да се намесва по-бързо в някои сектори, по-специално да съфинансира 
обучението и настаняването на работа на работници, съкратени в резултат на 
икономическата криза. 

 
3. Предложение за изменение на регламента за ЕФПГ 
 
3.1 Целта на разглежданото предложение е Европейският фонд за приспособяване към 

глобализацията да реагира по-ефикасно в подкрепа на работниците, съкратени в 
резултат на глобализацията, да се разшири временно неговото приложно поле, като се 
включат съкращенията вследствие на световната финансова и икономическа криза и 
функционирането на фонда да съответства в по-голяма степен на неговата цел – 
солидарността. За да се постигнат тези цели, трябва да се изменят някои разпоредби от 
Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаването на Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията. 

 
3.2 Преди да изготви предложението, Комисията се консултира с държавите-членки и 

социалните партньори и организира конференция в Брюксел на 4 септември 2008 г. 

                                                      
5

  COM(2008) 421 окончателен. 

6
  През 2007 г. бяха получени десет молби, а през 2008 г. - само пет. 

7
  COM(2008) 800 от 26.11.2008 г. 
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3.3 Изменението на регламента трябва да гарантира, че ЕФПГ ще постигне целта 

солидарност с работниците, съкратени в резултат на големите промени, свързани с 
глобализацията и да включи временна разпоредба за предоставяне на подкрепа на 
работниците, съкратени в резултат на световната финансова и икономическа криза. 

 
3.4 Освен това Европейската комисия предлага различни изменения на регламента с цел 

постигане на по-голяма гъвкавост и опростяване на процедурите и изискванията за 
подаване на молби, както и разширяване на обхвата на ЕФПГ. 

 
4. Общи бележки 
 
4.1 През последните месеци хиляди европейски работници остават без работа в резултат на 

световната икономическа и финансова криза. ЕИСК смята, че успоредно с 
икономическите и парични политики, които се приемат в рамките на Европейския план 
за икономическо възстановяване8, Европейският съюз трябва да насърчи и специфични 
политики в помощ на съкратените работници. 

 
4.2 В този момент на криза и несигурност Европейският съюз трябва да изпрати ясно 

послание на европейските граждани, че е готов да помогне на съкратените работници. 
 
4.3 По тази причина Комитетът подкрепя предложението на Европейската комисия да бъде 

временно разширено приложното поле на ЕФПГ, за да се помогне на работниците, 
съкратени в резултат на международната икономическа криза. 

 
4.4 Максималният бюджетен резерв за ЕФПГ, предвиден в член 28 от 

Междуинституционалното споразумение между Европейския парламент, Съвета и 
Комисията възлиза на 500 милиона евро годишно. 

 
4.5 ЕИСК смята, че при създалите се обстоятелства този резерв може да се окаже 

недостатъчен за постигане на целите, затова предлага да се увеличи временно 
бюджетният резерв, докато кризата продължава със същата сила и се съкращават 
работници. Комитетът предлага на фонда да се отпуснат 1 милиард евро за 2009 г. и да 
се предвиди увеличение за 2010 г., ако молбите за помощ се увеличат. 

 
4.6 Понастоящем са необходими седем месеца от внасянето на молбите до извършване на 

плащанията от страна на Комисията. Комитетът счита, че това е твърде дълъг срок за 
оказване на помощ на съкратените работници и затова предлага ЕФПГ да разполага със 
собствени начални бюджетни средства. 

 

                                                      
8

  COM(2008) 800. 
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4.7 ЕИСК подкрепя предложението на Комисията да се намали от 1 000 на 500 броят на 
съкратените работници, необходим за подаване на молба за намеса на ЕФПГ, тъй като 
тази цифра отговаря в по-голяма степен на размера на европейските предприятия. 

 
4.8 Предвид последиците от глобализацията, Комитетът изразява съгласие с Комисията, че 

трябва да се отчитат не само съкращенията по причина на структурните промени в 
световната търговия, но също и друг вид структурни промени, свързани с 
технологиите, продуктите, промените в организацията на производството и достъпа до 
суровини, както и тяхната цена. 

 
4.9 Тъй като първоначално предвиденият от регламента срок от дванадесет месеца често не 

е достатъчен съкратените работници да си намерят работа, Комитетът подкрепя 
предложението на Комисията срокът за усвояване на средствата, отпускани от фонда, 
да се удължи до 24 месеца. 

 
4.10 Комитетът подкрепя предложението на Комисията да се увеличи интервенционният 

процент от 50 на 75 %, тъй като при настоящите кризисни обстоятелства ЕС трябва да 
укрепи солидарността със съкратените работници и с държавите-членки. 

 
4.11 ЕИСК е съгласен за целите на изчисляването на броя на съкращенията, съкращението 

да се брои от момента на индивидуалното предизвестие на съкратения работник за 
прекратяване на трудовия договор от страна на работодателя, или от момента на 
de facto прекратяване на договора преди неговото изтичане. 

 
4.12 ЕИСК тълкува член 2 с разбирането, че той включва също и съкращенията на 

работници в което и да е предприятие или регион в ЕС в резултат на делокализиране в 
други региони в ЕС, защото ако всички региони на ЕС сформират единния вътрешен 
пазар, то натискът на глобализацията принуждава предприятията, за да са 
конкурентоспособни на световно равнище, да преместват производствата в региони с 
по-ниски производствени разходи, било то във или извън ЕС. 

 
4.13 В предишно свое становище10 ЕИСК вече предложи социалните партньори на различни 

равнища (предприятие или регион) да участват по подходящ начин в процедурите. 
Член 5 от регламента гласи, че в молбата държавите-членки посочват процедурите за 
консултация със социалните партньори. Комитетът счита, че участието на социалните 
партньори в процедурите на равнище предприятие, регион или на национално равнище 
трябва да бъде задължително условие за одобряване на молбата. 

 

                                                      
9

  Солидарност и промяна: фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) през 2007 г. – преразглеждане и 
перспективи COM(2008) 421 окончателен. 

10
  CCMI/036. OВ C 318 от 23.12.2006 г., стр. 38-41. 
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4.14 Комитетът препоръчва Европейската комисия да има по-значима роля в оказването на 
административна и техническа помощ на държавите-членки, за да им се помогне при 
изготвянето на молбите и по този начин да се подобри тяхната съгласуваност в 
европейски мащаб. Той препоръчва също Комисията да има проактивна роля по 
отношение на държавите-членки и социалните партньори. 

 
4.15 ЕФПГ трябва да допълва структурните фондове, особено ЕСФ, затова трябва да се 

избягва припокриването. Комитетът счита, че регионалните власти, социалните 
партньори и организациите на гражданското общество могат да спомогнат за 
правилното използване на фондовете посредством процедурите за участие в ЕСФ. 

 
4.16 ЕИСК предлага да се извърши оценка на ЕФПГ дванадесет месеца след 

публикуването на регламента в Официален вестник, с цел да се анализират 
процедурите на регламента, управлението на фонда и да се прецени икономическото 
положение и състоянието на пазарите на труда. Оценката би трябвало да се отнася до 
следните въпроси: 

 
4.16.1 Ако икономическата криза и загубата на работни места продължават, би трябвало да се 

продължи периодът на приложение на ЕФПГ и след 2011 г. 
 
4.16.2 В зависимост от броя на внесените молби и от развитието на кризата трябва да се 

обмисли възможността за допълнително увеличаване на бюджетния резерв над 
1 милиард евро. 

 
4.16.3 Трябва да се прецени дали да се намали броят от 500 съкратени работници, необходим 

за подаване на молба за помощ от ЕФПГ, като се вземат предвид проблемите на по-
малките предприятия в някои сектори и в някои региони. 

 
4.16.4 Аналогично, след анализ на обработените документи, следва да се преразгледа 

интервенционният процент до 75 %, предвиден в изменението на регламента, както и 
срокът за интервенция от 24 месеца. 

 
5. Специфични бележки относно членовете на регламента 
 
5.1 Член 1, параграф 1. Предвид последиците от глобализацията, Комитетът предлага да се 

отчитат и съкращенията, които не са непосредствено следствие от структурните 
промени в моделите на търговия, а и от друг вид структурни промени, свързани с 
технологиите, продуктите, организацията на производството и достъпа до суровини 
(вж. параграфи 4.7 и 4.11). 
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5.2 Член 2 – критерии за намеса. ЕИСК е съгласен да се намали на 500 броят на 
съкратените работници, необходим за подаване на молба за намеса на ЕФПГ, но счита, 
че при следващата оценка трябва да се обмисли възможността за допълнително 
намаляване на този брой от 500 съкратени работници, в зависимост от сектора и 
засегнатия регион (вж. параграф 4.6). 

 
5.3 Член 2 – изчисляване на броя на съкращенията. Комитетът подкрепя предложението на 

Комисията (вж. параграф 4.10). 
 
5.4 Член 5, параграф 2, буква a). Комитетът подкрепя изменението, предложено от 

Комисията и предлага да се добави предложението, направено за член 1, параграф 1. 
Освен това предлага да се измени буква е) по следния начин: „Участието на социалните 
партньори е жизнено необходимо за ефикасното използване на фонда, по тази причина 
молбите трябва да включват процедурите за консултация и участие на социалните 
партньори.“ (вж. параграф 4.12). 

 
5.5 Член 8. Комитетът изразява съгласие с измененията, предложени в параграфи 1, 2 и 3, 

но предлага да се добави нов параграф 4: „Техническата помощ на Комисията трябва да 
бъде от проактивно естество, включвайки държавите-членки, европейските и 
националните социални партньори в използването, проследяването и оценката на 
ЕФПГ“ (вж. 4.13). 

 
5.6 Член 10, параграф 1. Комитетът е съгласен финансовото участие на ЕФПГ да може да 

достига до 75 % от очакваните разходи (вж. параграф 4.9). 
 
5.7 Член 13, параграф 2. Комитетът е съгласен финансовото участие да се използва за 

период от 24 месеца (вж. параграф 4.8). 
 
5.8 Член 17. Комитетът предлага да се измени параграф а), както следва: „Комисията, в 

сътрудничество с държавите-членки и социалните партньори, ще извърши междинна 
оценка на ефикасността и функционирането на фонда дванадесет месеца след 
публикуването на настоящия регламент в Официален вестник“ (вж. параграф 4.14). 

 
5.9 Член 20. Комитетът предлага да се измени предложението на Комисията, както следва 

(създава се нов параграф 2): „Въз основа на оценката, предвидена в член 17 и по 
предложение на Комисията, Европейският парламент и Съветът могат да преразгледат 
настоящия регламент, включително срока за временната дерогация, предвидена в 
член 1, параграф 1а“. 

 
Брюксел, 24 март 2009 г. 
 

_____________ 
 


