
 

 

  

 EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014—2019 

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2014)0080 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията: заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool — Италия  

Резолюция на Европейския парламент от 16 декември 2014 г. относно 

предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното 

споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и 

Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни 

въпроси и доброто финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, 

подадено от Италия) (COM(2014)0672 — C8-0231/2014 — 2014/2170(BUD)) 

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета (COM(2014)0672 — C8-0231/2014), 

— като взе предвид Регламент (EС) № 1309/2013 на Европейския парламент и на 

Съвета от 17 декември 2013 г. относно Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (2014—2020 г.) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1927/20061 

(Регламент за ЕФПГ), 

— като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 

2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—

20202, и по-специално член 12 от него, 

— като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната 

дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово 

управление3 (МИС от 2 декември 2013 г.), и по-специално точка 13 от него, 

— като взе предвид тристранната процедура, предвидена в точка 13 от МИС от 2 

                                                 
1  OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855. 
2  OВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
3  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 



 

 

декември 2013 г., 

— като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси, 

— като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0064/2014), 

A. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за 

да осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от 

последиците от големи структурни промени в моделите на световната търговия, и 

да ги подпомогне при повторното им професионално интегриране на пазара на 

труда; 

Б. като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратените работници 

следва да бъде динамична и да се предоставя по възможно най-бърз и най-

ефикасен начин, в съответствие със Съвместната декларация на Европейския 

парламент, Съвета и Комисията, приета по време на заседанието по съгласуване 

на 17 юли 2008 г., и при надлежно спазване на МИС от 2 декември 2013 г. по 

отношение на вземането на решения за мобилизиране на средства от Европейския 

фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ); 

В. като има предвид, че приемането на Регламента за ЕФПГ отразява постигнатото 

между Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за 

мобилизиране на ЕФПГ във връзка с кризата, за увеличаване на финансовото 

участие на Съюза до 60% от общия размер на очакваните разходи за 

предложените мерки и за повишаване на ефективността при обработката от 

страна на Комисията на заявления за мобилизиране на ЕФПГ, както и от страна на 

Парламента и Съвета чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за 

разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициери чрез включване 

на самостоятелно заетите лица и младите хора и за финансиране на стимули за 

създаване на собствен бизнес; 

Г. като има предвид, че италианските органи подадоха заявление EGF/2014/010 

IT/Whirlpool на 18 юни 2014 г. вследствие на съкращаването на 608 работници от 

Whirlpool Europe S.r.l., предприятие, извършващо дейност в икономическия 

сектор, класифициран в разделение 27 „Производство на електрически 

съоръжения“ по NACE Rev. 2., и от пет дружества на доставчици и производители 

надолу по веригата; 

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, 

установени от Регламента за ЕФПГ, 

1. Отбелязва, че италианските органи са подали заявлението в съответствие с 

критерия за намеса от член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, 

съгласно който се изисква съкращаване или прекратяване на дейността на най-

малко 500 работници или самостоятелно заети лица за референтен период от 

четири месеца в дадено предприятие в държава членка, включително съкращаване 

на работници и прекратяване на дейността на самостоятелно заети лица при 

неговите доставчици или производители надолу по веригата; изразява съгласие с 

Комисията, че условията, посочени в този регламент, са изпълнени и че 



 

 

следователно Италия има право на финансово подпомагане по този регламент; 

2. Отбелязва, че италианските органи са внесли заявлението за финансова помощ от 

ЕФПГ на 18 юни 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 28 

октомври 2014 г.; приветства спазването от страна на Комисията на краткия срок 

от 12 седмици, предвиден в Регламента за ЕФПГ; 

3. Отбелязва, че италианските органи твърдят, че световната финансова и 

икономическа криза има дълбоко отражение върху модела на потребление на 

италианските домакинства, които са преразгледали своите решения за покупки, и 

по-специално онези от тях, свързани със закупуването на стоки за дълготрайна 

употреба, в това число домакински електроуреди; 

4. Подчертава, че поради значителния спад в потреблението на домакинствата в 

резултат от финансовата и икономическата криза, италианският пазар на големи 

домакински електроуреди се е свил от 3 174 милиарда евро през 2010 г. до 2 649 

милиарда евро през 2013 г., т.е. с 16,5%; 

5. Приема, че резкият спад в производството на електрически уреди през периода 

2008—2012 г. е свързан със световната финансова и икономическа криза, предмет 

на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на 

Съвета1 и поради това Италия има право на финансово подпомагане от ЕФПГ; 

6. Отбелязва, че към днешна дата секторът „Производството на електрически 

съоръжения“ е бил предмет на още две заявления по линия на ЕФПГ2, също 

позоваващи се на световната финансова и икономическа криза; 

7. Отбелязва, че тези съкращения ще утежнят още повече ситуацията със заетостта в 

провинция Тренто, където от началото на кризата коефициентът на безработица 

се е удвоил, като се е увеличил от 2,9% през 2007 г. до 6,1% през 2013 г.; 

подчертава, че спадът в заетостта е засегнал както строителния сектор (– 10,3%), 

така и промишления сектор (– 2,4%) и че в Трентино броят на безработните, 

според проучването на ISTAT от първото тримесечие на 2014 г., е около 18 700, а 

броят на тези, които са регистрирани в службите по заетостта в провинцията, е 

около 41 800; 

8. Отбелязва, че освен 502-та работници, съкратени през референтния период от 

Whirlpool, считано за основно предприятие, 106 работници, съкратени от пет 

дружества на доставчици и производители надолу по веригата, също са включени 

в групата на отговарящите на условията бенефициери, която наброява общо 608 

лица, считани за целеви бенефициери на мерките по линия на ЕФПГ; 

9. Отбелязва, че общите прогнозни разходи са в размер на 3 150 000 EUR, като 

126 000 EUR от тях са предназначени за изпълнение, а общият размер на 

поисканото финансово участие от страна на ЕФПГ възлиза на 1 890 000 EUR, 

което представлява 60% от общия размер на разходите. 

                                                 
1  Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 

2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски 

фонд за приспособяване към глобализацията, OВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26. 
2 EGF/2009/010 LT AB Snaige COM(2010)0008, EGF/2011/023 IT Antonio Merloni 

COM(2013)0090. 



 

 

10. Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, 

италианските органи са решили да започнат прилагането на персонализираните 

мерки за засегнатите работници на 4 февруари 2014 г., преди окончателното 

решение за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет 

и дори преди подаването на заявление за финансово участие от страна на ЕФПГ; 

11. Приветства включването на социалните партньори в преговорите за мерките, 

които ще бъдат подкрепени; оценява освен това участието на синдикални 

организации в наблюдението на изпълнението и евентуалната преработка на 

мерките, както и в оценяването на резултатите; приветства също така факта, че 

планираните мерки, тяхното съдържание и съответните аспекти от тяхното 

изпълнение (в т.ч. сроковете) са били представени и обсъдени с бившите 

работници от обекта в Спини ди Гардоло на Whirlpool по време на няколко срещи 

(общо 15), проведени в периода февруари-март 2014 г., както и че от всички 

работници, участвали в срещите, 393-ма работници вече са се регистрирали като 

участници в мерките; 

12. Отбелязва, че персонализираните услуги, които ще бъдат предоставени, 

включват: информационни сесии, прием и регистрация, консултации и 

ориентиране, оценка на уменията, общо обучение и преквалификация, 

професионално обучение, наставничество, съдействие след реинтегриране на ново 

работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност, парична 

помощ за търсене на работа, надбавки за участие в мерките и участие в разходите 

за придвижване и финансови стимули за работодатели;  

13. Отбелязва, че 16,78% от бенефициерите от целевата група не са граждани на ЕС; 

счита, че някои елементи от предвидената дейност по наставничество биха могли 

да бъдат особено полезни и да помогнат на тези бенефициери да се интегрират 

повторно на пазара на труда; 

14. Изразява подкрепа за оценяване на конкретните резултати от дейностите по 

общото обучение, преквалификацията и професионалното обучение, предлагани 

на участниците, с цел придобиване на по-добра представа за ефективността на 

предоставяните мерки; 

15. Приветства мерките за оказване на съдействие след реинтегриране на ново 

работно място и съдействие за развиване на предприемаческа дейност; 

16. Счита, че финансовите стимули за работодатели ще насърчат нови работодатели 

да наемат участниците на постоянен или временен трудов договор със срок от 

най-малко 12 месеца; отбелязва, че по-малко от половината (250) от всички 

бенефициери се очаква да участват в тази мярка; 

17. Приветства факта, че принципите на равно третиране и недопускане на 

дискриминация ще бъдат зачитани при достъпа до предложените действия и 

тяхното изпълнение; 

18. Припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на 

съгласувания пакет от персонализирани услуги следва да се вземат предвид 

бъдещите перспективи за пазара на труда и необходимите умения и че той следва 

да бъде съвместим с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно 



 

 

ресурсите; 

19. Одобрява решението, приложено към настоящата резолюция; 

20. Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на 

Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския 

съюз; 

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително 

приложението към нея, на Съвета и на Комисията. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията в съответствие с точка 13 от Междуинституционалното споразумение 

от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно 

бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто 

финансово управление (заявление EGF/2014/010 IT/Whirlpool, подадено от Италия) 

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на 

окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/42.) 

 


