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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета 
относно мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 
17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление
(COM(2009)0515 – C7-0208/2009 – 2009/2135(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2009)0515– C7-0208/2009),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина и 
доброто финансово управление1 (МИС от 17 май 2006 г.), и по-специално точка 28 
от него,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 от 20 декември 2006 г. за създаване 
на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията2 (регламент за ЕФПГ),

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становището на комисията по 
заетост и социални въпроси (A7-0000/2009),

A. като има предвид, че Европейският съюз е създал съответните законодателни и 
бюджетни инструменти за осигуряване на допълнителна подкрепа за работници, 
които страдат от последиците от големи структурни промени в моделите на 
световната търговия и за подпомагане на повторното им интегриране на трудовия 
пазар,

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 17 май 2006 г. по отношение на вземането на 
решения за мобилизиране на средства от Фонда,

В. като има предвид, че Белгия и  Ирландия са поискали помощ по отношение на 
случаи, свързани със съкращения в текстилния сектор в белгийските региони 
Източна и Западна Фландрия3 и Лимбург4, както и в сектора за производство на 
компютри в ирландските окръзи Limerick, Clare и North Tipperary, както и град 
Limerick5,

                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
3 EGF/2009/004 BE/Oost en West Vlaabderen textiles.
4 EGF/2009/005 BE/Limburg textiles.
5 EGF/2009/008 IE/Dell.
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Г. като има предвид, че и двете заявления отговарят на критериите за допустимост, 
установени с регламента за ЕФПГ,

Д. като има предвид, че по отношение на ирландското заявление комисията по заетост 
и социални въпроси поиска допълнителна информация от Комисията,

1. отправя искане към заинтересованите институции да положат необходимите усилия 
за ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ;

2. припомня ангажимента на институциите да осигурят безпроблемна и бърза 
процедура за приемане на решенията за мобилизиране на средства от Фонда; като 
по този начин се предоставя еднократна, ограничена във времето индивидуална 
подкрепа, насочена към подпомагане на работниците, които са засегнати от 
съкращения в резултат от глобализацията;

3. подчертава, че Европейският съюз следва да използва всички средства, с които 
разполага, за да се справи с последиците от световната икономическа и финансова 
криза; във връзка с това подчертава, че ЕФПГ може да изпълнява ключова роля за 
повторното интегриране на съкратените работници на пазара на труда; 

4. подчертава, че съгласно член 6 от регламента за ЕФПГ следва да се гарантира, че 
ЕФПГ подкрепя повторното интегриране на отделните съкратени работници в 
сферата на заетостта; отново заявява, че помощта от ЕФПГ не замества дейностите, 
които са отговорност на дружествата по силата на националното право или 
колективни споразумения, нито мерки за преструктуриране на дружества или 
отрасли;

5. предупреждава Комисията, в контекста на мобилизирането на средства от ЕФПГ, да 
не прехвърля систематично бюджетни кредити за плащания от Европейския 
социален фонд, тъй като ЕФПГ бе създаден като отделен специфичен инструмент 
със свои собствени цели и срокове;

6. припомня, че функционирането и добавената стойност на ЕФПГ следва да се 
оценяват в контекста на общата оценка на програмите, както и на редица други 
инструменти, създадени от МИС от 17 май 2006 г., в рамките на процеса на 
бюджетния преглед на многогодишната финансова рамка за периода 2007-2013 г.;

7. отбелязва, че комисията по заетост и социални въпроси е дала преценка на 
предложението на Комисията и не повдига възражения в случая с белгийското 
заявление, докато за ирландското заявление във връзка със случая Dell са поискани 
разяснения от Комисията;

8. ще оцени последствията от отговорите на Комисията преди да вземе окончателното 
си решение относно правния и бюджетния инструмент;

9. очаква Комисията да разгледа настоящите затруднения и да представя отсега 
нататък предложенията си за решения за мобилизиране на средства от ЕФПГ в 
отделни документи:  по едно предложение за решение на заявление от държава-
членка;
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10. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

11. възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на Съвета 
и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 
приложението към нея, на Съвета и на Комисията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от хх октомври 2009 г.

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията, съгласно точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 
май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната 
дисциплина и доброто финансово управление

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И  СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взеха предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто 
финансово управление1, и по-специално точка 28 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета 
от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване към 
глобализацията2, и по-специално член 12, параграф 3 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) беше 
създаден с цел да предоставя допълнителна подкрепа на съкратените работници, 
които са засегнати от последиците от големи структурни изменения в моделите 
на световната търговия, и да ги подпомага при повторното им приобщаване към 
пазара на труда.

(2) Обхватът на ЕФПГ бе разширен, за да включи заявленията, подадени след 1 май 
2009 г., така че да се окаже подкрепа на работниците, съкратени в резултат на 
световната икономическа и финансова криза.

(3) Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. позволява 
мобилизиране на средства от ЕФПГ в рамките на годишния таван от 500 млн. 
евро.

(4) На 5 май 2009 г. Белгия подаде две заявления за мобилизиране на средства от 
ЕФПГ във връзка със съкращения в текстилния сектор. Тези заявления са в 
съответствие с изискванията за определяне на финансовото участие, предвидени 
в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно Комисията предлага 
да се мобилизират 9 198 874 евро.

(5) На 29 юни 2009 г. Ирландия подаде заявление за мобилизиране на средства от 
ЕФПГ във връзка със съкращения в сектора за производство на компютри. 
Заявлението е в съответствие с изискванията за определяне на финансовото 

                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
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участие, предвидени в член 10 от Регламент (ЕО) № 1927/2006, и следователно 
Комисията предлага да се мобилизират 14 831 050 евро.

(6) Поради това ЕФПГ следва да бъде мобилизиран, за да бъде предоставена 
финансова подкрепа в отговор на заявленията, подадени от Белгия и Ирландия.

РЕШИХА:

Член 1
За общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година Европейският фонд 
за приспособяване към глобализацията се мобилизира за отпускане на сумата от 
24 029 924 евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания.

Член 2
Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел, 

За Европейския парламент За Съвета
Председател Председател
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Предистория
Европейският фонд за приспособяване към глобализацията беше създаден с цел 
предоставяне на допълнителна помощ за работници, засегнати от последиците от 
големи структурни промени в моделите на световната търговия. 
Според разпоредбите на точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 
2006 г. за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление1 и на член 12 от 
Регламент (ЕО) № 1927/20062, фондът не може да надхвърля максимална сума от 500 
милиона евро, получена от резерва в рамките на горната граница за общите разходи за 
предходната година и/или от освободените бюджетни кредити за поети задължения от 
предходните две години, с изключение на свързаните с функция 1б. Съответните суми 
са записани в бюджета като предвиждания до момента на установяване на наличието на 
достатъчен резерв и/или освободени бюджетни кредити за поети задължения.
По отношение на процедурата, с цел задействане на фонда, Комисията, в случай на 
положителна оценка на дадено заявление, представя на бюджетния орган предложение 
за мобилизиране на средства от фонда и същевременно – съответно искане за трансфер. 
Наред с това би могло да се организира тристранна процедура (триалог) с цел 
постигане на споразумение относно използването на фонда и необходимите суми. 
Тристранната процедура може да бъде в опростена форма.

Настоящо положение: предложение на Комисията 
Настоящото предложение се отнася до мобилизирането на общата сума от 24 029 924
евро от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) в полза на 
Белгия и Ирландия, с цел предоставяне на подкрепа за съкратените работници в 
текстилния сектор в Белгия и сектора за компютърно производство в Ирландия.

Тъй като и двете заявления бяха внесени след 1-ви май 2009 г.,те бяха оценени въз 
основа на новите правила, определени в Регламент № 546/2009 от 18 юни 2009 г. за 
изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 от 20 декември 2006 г.
Белгийското заявление се основава на член 2, буква б): най-малко 500 съкращения за 
период от 9 месеца, най-вече в малки или средни предприятия в отрасъл NACE 2 в един 
регион или два граничещи региона на ниво NUTS II.
Ирландското заявление се основава на член 2, буква а): най-малко 500 съкращения за 
период от четири месеца в предприятие в държава-членка, включително съкратени 
работници при негови доставчици или производители надолу по веригата.
Белгийските заявления EGF/2009/004/BE/Oost en West Vlaanderen textiles и 
EGF/2009/005/BE/Limbourg textiles, внесени в Комисията на 5 май 2009 г. и придружени 
с допълнителни сведения на 29 юни 2009 г. се отнасят до 2 199 съкратени работници в 
46 предприятия, действащи в текстилния сектор, всички разположени в два граничещи 
региона от NUTS II – Източна Фландрия и Западна Фландрия и един регион от NUTS II 
– Лимбург. Белгийските органи са подали заявление за 9 198 874 евро от фонда.

                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
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Ирландското заявление EGF/2009/008/IE/Dell беше внесено в Комисията на 29 юни 
2009 г. и беше придружено от допълнителни сведения, представени на Комисията 
преди края на юли. То се отнася до 2 840 съкратени работници в предприятието Dell 
Ирландия (регион Mid-West от NUTS 3, който включва окръзите Limerick, Clare и North 
Tipperary, както и град Limerick,), от които за 2 400 се предвижда помощ.
Ирландия е подала заявление за 14 831 050 евро от ЕФПГ.

За да мобилизира средства от фонда, Комисията представи на бюджетния орган искане 
за трансфер (DEC32/2009) на общата сума от 24 029 924 евро от резерва на ЕФПГ 
(бюджетен ред 40 02 43) в бюджетни кредити за поети задължения и от бюджетните 
редове за Европейския социален фонд (04 02 17 - ЕСФ - Сближаване) в бюджетни 
плащания към бюджетните редове на ЕФПГ (04 05 01) за бюджетни кредити за поети 
задължения и плащания.
МИС позволява мобилизиране на средства от фонда в рамките на годишен таван от 500 
милиона евро. Това е четвъртото предложение за мобилизиране на средства от фонда 
през 2009 г. До настоящия момент са били одобрени три заявления за финансиране през 
2009 г. за общата сума от 13 077 700 евро в полза на Испания, Португалия, Германия и 
за техническа помощ на Комисията.

В съответствие с член 12, параграф 6 от правното основание, на 1 септември всяка 
година следва да са на разположение най-малко 125 милиона евро (25%) за покриване 
на възникващите до края на годината потребности. След приспадане на сумата, за която 
вече е поето задължение за 2009 г., на разположение остават 486 922 300 евро.

Преглед на заявленията – бюджет за 2009 г.

Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ): 

Отправни 
документи Държава-

членка
Случай

Финансово 
участие на 

ЕФПГ (в евро)
Съкращения

EGF/2008/004 Испания
Автомобилна индустрия
Кастилия и Леон и Арагон 2 694 300 1 082

SEC(2008)2986 Комисия Техническа помощ 690 000 ---

EGF/2008/005 Испания
Текстилна 
индустрия/Каталония 3 306 750 1 720

EGF/2009/001 Португалия
Текстилна индустрия/Норте-
Сентро 832 800 1 588

EGF/2009/002 Германия
Сектор на мобилните 
телефони (Nokia) 5 553 850 1 316

EGF/2009/004

EGF/2009/005

Белгия
Текстил /
Източна и Западна 
Фландрия и
Лимбург 9 198 874 2 199
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EGF/2009/008 Ирландия Производство на компютри/ 
регион Mid-West (Limerick, 
Clare и North Tipperary и 
град Limerick) 14 831 050 2 400

ОБЩО

Резерв

37 107 624

462 892 376
Забележка: Фондът не може да надхвърля максималната сума от 500 милиона евро годишно

III. Процедура
Комисията представи искане за трансфер1 с цел записване на конкретни бюджетни 
кредити за поети задължения и за плащания в бюджета за 2009 г., както се изисква в 
точка 28 от Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г.
Триалогът по предложението за решение на Комисията относно мобилизирането на 
средства от ЕФПГ би могъл да е в опростена форма (размяна на писма), както 
предвижда член 12, параграф 5 от правното основание, с изключение на случая, когато 
не е постигнато споразумение между Парламента и Съвета.
В съответствие с вътрешно споразумение с комисията по заетост и социални въпроси 
(EMPL), тази комисия следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на 
конструктивна подкрепа и принос за прилагането на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията.
След оценката на исканията комисията EMPL на Европейския парламент даде 
становището си относно мобилизирането на средства от фонда, както е посочено в 
становището, поместено в приложение към настоящия доклад.

Съвместната декларация на Европейския парламент, Съвета и Комисията, приета по 
време на заседанието по съгласуване от 17 юли 2008 г., потвърди значението на 
осигуряването на бърза процедура при надлежно спазване на 
Междуинституционалното споразумение за вземането на решения относно 
мобилизирането на средства от фонда.

                                               
1 DEC 32/2009 от 18 септември 2009 г.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ


