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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по международна търговия приканва водещата комисия по заетост и 

социални въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. призовава Комисията да извърши изчерпателни и редовни предварителни и 

последващи оценки на въздействието, включващи потенциалните последици за 

заетостта, конкурентоспособността и икономиката, в т.ч. малките и средните 

предприятия, на всички търговски споразумения и съответни законодателни 

инициативи, като същевременно гарантира ефективна предварителна координация 

между ГД „Търговия“ и ГД „Заетост“;  счита, че всички сектори, които са 

определени като уязвими, следва да бъдат наблюдавани отблизо и да бъдат предмет 

на подходящи специфични мерки, ако е необходимо, и че социалните партньори, 

включително представители на дружествата и представители на работниците, и 

държавите, които участват във високорискови сектори, следва да бъдат правилно 

информирани и да получават помощ в процеса на подаване на заявления; 

2. отбелязва, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е 

инструмент за солидарност, създаден с цел да се предостави подкрепа на 

работниците, съкратени вследствие на значими структурни промени, като например 

глобализацията или финансови и икономически кризи; следователно подчертава 

необходимостта от силна съгласуваност между търговската и промишлената 

политика, тъй като търговските споразумения могат да изложат европейските 

дружества на по-голямо равнище на конкуренция с потенциални неблагоприятни 

последици за заетостта, както и необходимостта от обща промишлена стратегия; 

3. припомня съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., озаглавено 

„Търговията – за всички: Към една по-отговорна търговска и инвестиционна 

политика“ (COM(2015)0497), в което тя признава, че търговските споразумения 

могат да имат дестабилизиращи последици за някои региони и работници, ако 

новата конкуренция се окаже твърде интензивна, но също така и факта, че ЕФПГ е 

важен инструмент за предоставяне на съществена подкрепа на общностите, които са 

изправени пред загуба на работни места, какъвто е случаят на закриване на фабрики 

в ЕС поради международна конкуренция;  

4. като се вземе предвид фактът, че ЕФПГ е отворен за нови сектори, призовава 

държавите членки да изготвят, въз основа на тези оценки на въздействието и 

съвместно със социалните партньори, включително представителите на дружествата 

и представителите на работниците, стратегии за предвиждане на прогнозираните 

промени на пазара на труда;  по тази причина счита, че финансирането, 

публичността и равнището на опростяване на процеса на вземане на решения на 

ЕФПГ и координацията с други фондове на ЕС следва да бъдат оценени, за да се 

удовлетворят потребностите, които може да възникнат в резултат от тези стратегии; 

5. призовава Комисията да засили Директивата относно информирането и 

консултирането; подчертава, че представителите на работниците и синдикалните 

организации следва своевременно да бъдат осведомени относно всички планове за 

преструктуриране или закриване на заводи, възникващи в резултат от последиците 
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от търговията, така че да е възможно провеждането на преговори за подходящ 

социален план при справедливи условия с равен достъп до информация; счита, че 

по този начин следва да се гарантира, че дружествата поемат изцяло отговорностите 

си; 

6. призовава Парламента да организира редовни съвместни изслушвания на комисията 

по международна търговия и комисията по заетост и социални въпроси, за да 

допринесе за подобряване на координацията между търговската политика и ЕФПГ и 

мониторинга във връзка с тях; 

7. призовава Комисията да занижи прага за допустимост, който понастоящем възлиза 

на 500 съкратени работници и означава, че на практика само големите корпорации – 

които често реализират печалби в световен мащаб – са допустими; счита, че с цел да 

се гарантира подпомагането на служители на по-малки дружества в сектори, които 

са пряко засегнати от последиците на глобализацията, прагът следва да се занижи 

до 100 съкратени работници; призовава Комисията да подкрепи не само 

работниците на дружествата, засегнати от планове за съкращения, но и тези във 

всички засегнати сектори, включително подизпълнителите; призовава Комисията да 

бъде по-гъвкава и адаптивна при използването на ЕФПГ; изразява съжаление, че 

държавите членки твърде често трябва да отпускат авансово сумите, заделени по 

линия на фонда; 

8. призовава Комисията да преориентира ЕФПГ към МСП, които са основни 

участници в динамиката на европейската икономика; 

9. призовава Съвета и Комисията да дадат зелена светлина за нормативната уредба, 

насочена към модернизиране на инструментите за търговска защита (ИТЗ), като ги 

направят по-бързи, по-ефективни, по-ефикасни и по-достъпни, включително за 

МСП; подчертава, че ефикасните и реформирани ИТЗ биха предотвратили 

използването на ЕФПГ за случаи, свързани със социален, екологичен или ценови 

дъмпинг от страна на други държави;  

10. призовава Комисията същевременно да приложи стратегия за подкрепа на общата 

промишлена и инвестиционна политика и за укрепване на ИТЗ на ЕС; 

11. призовава Комисията да предостави статут на пазарна икономика на търговски 

партньори единствено когато те изпълняват петте критерия, определени от нея; във 

връзка с това призовава Комисията да определи ясна и ефективна стратегия относно 

въпроси, свързани с предоставянето на статут на пазарна икономика на трети 

държави, за да се запази конкурентоспособността на предприятията на ЕС и да се 

продължи борбата с всички форми на нелоялна конкуренция;  

12. призовава Комисията да удължи дерогацията за инициативата за младежка заетост 

след 2017 г.; 

13. изразява съгласие с Комисията, че самата същност на ЕФПГ е предоставянето на 

помощ на хората, които загубват своята работа в резултат от една по-отворена 

търговия; счита, че важна задача на ЕФПГ е да смекчава последиците от 

търговските спорове и да гарантира, че тежестите, произтичащи от съвместни 

политически решения на равнище ЕС, се споделят между държавите – членки на 
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ЕС; по тази причина призовава Комисията да гарантира подкрепа за служителите и 

дружествата, засегнати от търговски конфликти; освен това предлага да се създаде 

ускорен механизъм за обработване на заявления във връзка с търговски спорове. 
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