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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2016)0229 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията: заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal  

Резолюция на Европейския парламент от 26 май 2016 г. относно предложението за 

решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (заявление от 

Франция — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) (COM(2016)0185 – C8-0136/2016 – 

2016/2043(BUD)) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2016)0185 – C8-0136/2016), 

— 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 (ЕС, 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 съгласно точка 13 от МИС от 2 

декември 2013 г., 

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

— като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие, 

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



 

 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0182/2016), 

А. 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 

или от световната финансова и икономическа криза, и за да ги подпомогне при 

тяхната реинтеграция на пазара на труда; 

Б. като има предвид, че финансовата помощ на Съюза за съкратени 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 средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на 

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

предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на 

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

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

разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициерите чрез 

включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране 

на стимули за създаване на собствен бизнес; 

Г. като има предвид, че Франция подаде заявление EGF/2015/010 FR/MoryGlobal за 

финансово участие от ЕФПГ след извършени съкращения в икономическия 

отрасъл от разделение 49 по NACE Revision 2 („Сухопътен транспорт и 

тръбопроводен транспорт“) и от разделение 52 („Складиране на товари и 

спомагателни дейности в транспорта“) на цялата територия на континентална 

Франция, и като има предвид, че се очаква 2132 съкратени работници, които 

отговарят на критериите за подкрепа по линия на ЕФПГ, да вземат участие в 

мерките; като има предвид, че искането следва съдебната ликвидация на 

MoryGlobal и е свързано с предходното заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros; 

Д. като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за 

намеса, посочени в член 4, параграф 1, буква а) от Регламента за ЕФПГ, съгласно 

които е необходимо за референтен период от четири месеца в дадено предприятие 

в държава членка да са били съкратени най-малко 500 работници, включително 

при неговите доставчици и производителите надолу по веригата и/или 

самостоятелно заетите лица, които са прекратили своята дейност; 

1. Изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 1, 

буква а) от Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Франция има 

право на финансово подпомагане в размер на 5 146 800 EUR по този регламент, 

което съставлява 60% от общите разходи в размер на 8 528 000 EUR; 

2. Отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици след получаване на 

заявлението от френските органи на 19 ноември 2015 г. преди да финализира 



 

 

оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 7 април 

2016 г. и че е уведомила Парламента за оценката си на същия ден; 

3. Счита, че съкращенията в MoryGlobal са свързани с общия спад на физическата 

продукция в Европа, който доведе до намаляване на обемите за транспортиране и 

до ценова война в сектора на автомобилните превози на товари, която от своя 

страна доведе до постоянно влошаване на оперативните маржове и поредица от 

загуби за сектора във Франция от 2007 г. насам, последвани от вълна от фалити, 

включително на Mory-Ducros и по-късно на дружеството MoryGlobal, което пое 

2 107 бивши работници на Mory-Ducros; 

4. Припомня, че подкрепата от ЕФПГ за 2513 бивши работници на Mory-Ducros, 

одобрена през април 2015 г.1, възлиза на 6 052 200 EUR; 

5. Отбелязва, че досега секторът „Сухопътен транспорт и тръбопроводен транспорт“ 

е бил предмет на още две заявления по линия на ЕФПГ: EGF/2014/017 FR/Mory-

Ducros и EGF/2011/001 AT/ Nieder- und Oberoesterreich, като и в двете като 

основание се посочва световната финансова и икономическа криза, свързани с 

2804 съкращения в този сектор; отбелязва, че няколко от мерките в двете 

заявления са сходни; 

6. Отбелязва, че френските органи са започнали прилагането на персонализираните 

мерки за засегнатите работници на 23 април 2015 г., преди решението за 

предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет; 

7. Приветства задействането на социален план от страна на Франция, в който 

дружеството MoryGlobal също участва финансово, преди получаване на 

финансиране за допълването му по линия на ЕФПГ; изразява одобрението си, че 

помощта, поискана по линия на ЕФПГ, не включва мерки по член 7, параграф 1, 

буква б) от Регламента за ЕФПГ, а именно помощи, а е за мерки с истинска 

добавена стойност за бъдещото повторно интегриране на пазара на труда на 

съкратените работници; 

8. Отбелязва, че предвидените за съфинансиране от ЕФПГ персонализирани услуги 

включват съвети и насоки, предоставяни от експертен консултантски екип, които 

допълват социалния план и договора за професионална сигурност Contrat de 

Sécurisation Professionnelle, финансирани от френската държава, за да се помогне 

на работниците отново да намерят работа; отбелязва, че тримата изпълнители, 

които управляват експертния консултантски екип, вече са предоставяли 

персонализирани услуги на работниците, съкратени от Mory-Ducros; очаква 

Комисията и френските органи да следват строго принципа, съгласно който 

плащанията към агенциите следва да се осъществяват съобразно постигнатите 

резултати; 

9. Отбелязва, че агенциите изпълнители (BPI, Sodie и AFPA Transitions) ще оказват 

съдействие на съкратените работници, ще им помагат да откриват решения за 

                                                 
1  Решение (ЕС) 2015/738 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2015 г. 

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (заявление EGF/2014/017 FR/Mory-Ducros от Франция) (ОВ L 117, 

8.5.2015 г., стр. 47). 



 

 

оставане на пазара на труда и да намерят нова работа чрез персонализирани 

услуги, като общи и индивидуални информационни сесии, преминаване от едно 

работно място към друго и оказване на съдействие при търсенето на нова работа; 

10. Счита, че работниците от възрастовата група 55—64 години са изложени на по-

висок риск от дълготрайна безработица и изключване от пазара на труда, 

последвано от възможно социално изключване; счита, че тези работници, които 

съставляват 19% от бенефициерите от очакваната целева група на предложените 

действия, имат специфични потребности, когато става въпрос за осигуряване на 

персонализиран подход в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ; 

11. Отбелязва, че Франция посочва, че съгласуваният пакет от персонализирани 

услуги е изготвен след консултации с представители на бенефициерите от 

целевата група и социалните партньори; 

12. 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 на пазара на труда и необходимите умения и 

съвместимостта му с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно 

ресурсите; приветства предоставянето от Франция на всички необходими 

гаранции за това, че предложените действия ще допълват действия, финансирани 

от структурните фондове, като комбинирана мярка за приспособяване към 

глобалните предизвикателства, с цел постигане на устойчив икономически 

растеж, както се подчертава в Оценката на прилагането на европейско равнище на 

Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 2007—2014 г.1; 

13. Отбелязва, че изпълнителите, които управляват експертния консултантски екип, 

са същите като тези, предоставяли персонализирани услуги на работниците, 

съкратени от Mory-Ducros; призовава Комисията да представи оценка на 

разходната ефективност на текущата подкрепа за съкратените работници от Mory-

Ducros, тъй като настоящото заявление е свързано със заявление EGF/2014/017 

FR/Mory-Ducros и персонализираните услуги се предоставят от същите 

изпълнители; 

14. Отчита чувствителността на конкретния пазар на труда, тъй като Франция има 

най-големия дял в добавената стойност на ЕС-28 в сектора на услугите в областта 

на сухопътния транспорт; 

15. Отбелязва, че френските органи потвърждават, че предложените действия не 

получават финансова подкрепа по други фондове или финансови инструменти на 

Съюза и че допълват действия, финансирани от структурните фондове; 

16. Отново заявява, че помощта от ЕФПГ е в допълнение към националните мерки и 

не трябва да замества дейностите, които са отговорност на държавите членки или 

на предприятията; 

17. Оценява подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на искането 

на Парламента за по-бързо отпускане на безвъзмездни средства; отбелязва 

                                                 
1  http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ 

IDAN/2016/558763/EPRS_IDA(2016)558763_EN.pdf 



 

 

времевия натиск, който новият график налага, и потенциалното му въздействие 

върху ефективността на проучването на случаите; 

18. Припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички 

документи, свързани със заявленията по линия на ЕФПГ; 

19. Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

20. Възлага на своя председател да подпише настоящото решение 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 и 

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  

(заявление от Франция — EGF/2015/010 FR/MoryGlobal) 

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

окончателния акт, Решение (ЕС) 2016/989.) 


