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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията,
(2010/2072(INI))

Европейският парламент,

– 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 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 декември 2006 г. за създаване на Европейски фонд за приспособяване 
към глобализацията2 (Регламент за ЕФПГ),

– като взе предвид Регламент (EО) № 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 глобализацията3,

– като взе предвид своите резолюции, приети от 23 октомври 2007 г. досега4, относно 
предложенията за решение на Европейския парламент и на Съвета относно 
мобилизирането на 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,

– като взе предвид съобщенията на Комисията до Европейския парламент и до Съвета 
от 2 юли 2008 г.5 и от 28 юли 2009 г.6 относно  дейностите на Европейския фонд за 
приспособяване към глобализацията през 2007 и 2008 г.,

– като взе предвид член 48 и член 119, параграф 2, от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по бюджети и становищата на комисията по 
заетост и социални въпроси и на комисията по икономически и парични въпроси 
(А7-0000/2010),

A. като има предвид, че за да се смекчат отрицателните последици от глобализацията 
                                               
1 ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
2 OВ L 406, 30.12.2006 г., стp. 1.
3 OВ L 167, 29.6.2009 г., стp. 26.
4 Приети текстове от 25.3.2010 г. (P7_TA-PROV(2010)0071 и P7_TA-PROV(2010)0070), 9.3.2010 г. 
(P7_TA-PROV(2010)0044, P7_TA-PROV(2010)0043 и P7_TA-PROV(2010)0042), 16.12.2009 г. (P7_TA-
PROV(2009)0107), 25.11.2009 г. (TA-PROV(2009)0087), 20.10.2009 г. (P7_TA(2009)0049), 15.09.2009 г. 
(P7_TA(2009)0009), 5.5.2009 г. (P6_TA(2009)0339), 18.11.2008 г. (P6_TA(2008)0536), 21.10.2008 г. 
(P6_TA(2008)0490), 10.4.2008 г. (P6_TA(2008)0114), 12.12.2007 г. (P6_TA(2007)0602) и 23.10.2007 г. 
(P6_TA(2007)0443).
5 COM (2008) 421 окончателен
6 COM (2009) 394 окончателен
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за работниците, засегнати от колективни съкращения, и за да се засвидетелства 
солидарност с тези работници Европейският съюз създаде (Европейски фонд за 
приспособяване към глобализацията (наричан по-долу „ЕФПГ”), за да се 
подпомогнат финансово отделни програми за професионална реинтеграция; като 
има предвид също така, че ЕФПГ е обезпечен с максимална сума от 500 млн. евро 
годишно, произхождащи или от съществуващия резерв по общия таван на 
разходите за предходната година или от анулирани кредити за поети задължения 
през последните две финансови години, с изключение на свързаните с функция 1б 
от Финансовата рамка; 

Б. като има предвид, че за да се отговори на увеличаването на безработицата поради 
икономическата и финансовата криза и за да се извлекат поуките от придобития 
през 2007 и 2008 г опит Европейският съюз промени правилата за използване на 
ЕФПГ през юни 2009 г.; като има предвид също така, че тази промяна се състоеше 
от временно разширяване на приложното поле на ЕФПГ и от по-гъвкави и по-
прецизни критерии за намеса, а също така и от временно увеличение на процента 
на съфинансиране и удължаване на периода на използване, от държавите-членки, 
на финансовите му вноски,

В. като има предвид, че оценката на мобилизираните кредити в рамките на ЕФПГ 
между 2007 г. и края на първото полугодие на 2009 г. посочва недостатъците на 
първоначалния регламент – за 18 кандидатури в полза на 24431 работници от 8 
държави-членки бяха мобилизирани едва 80 млн. евро от теоретично наличните 1,5 
млрд. евро; като има предвид също така че тези недостатъци ясно са илюстрирани 
от огромната констатирана разлика между равнището на първоначално отпуснатите 
суми и на окончателно извършените плащания, тъй като 24,8 млн. евро бяха 
възстановени впоследствие за първите 11 случая, което съставлява 39,4% от 
мобилизираните средства1, 

Г. като има предвид, че макар все още да не е възможно да се оцени функционирането 
на ЕФПГ в светлината на преразгледания регламент, тъй като по внесените от май 
2009 г. насам заявления се очаква решение или изпълнението им е в ход, вече се 
установява явно засилване на прибягването до ЕФПГ, което потвърждава 
уместността на внесените промени; като има предвид също, че между май 2009 г. и 
април 2010 г. броят на внесените заявления е нараснал от 18 на 42, на поисканите 
суми – от 80 на 197 млн. евро, а държавите, потърсили средства, са вече 17, вместо 
предишните 8, като броят на работниците, за които се търси помощ, почти се е 
удвоил (36 712 работници допълнително), а засегнатите икономически сектори 
силно са се диверсифицирали,

Д. като има предвид все пак, че десет държави-членки все още не са прибягнали до 
ЕФПГ, че мобилизираните средства остават много под наличните ресурси и че 
повечето от заявленията касаят региони, където БВП на глава от населението е по-
висок от средното за Европейския съюз, а процентът на безработица остава в 
умерени граници; като има предвид също така, че може да се заключи, че макар и 
внесените в първоначалния регламент подобрения да бяха много важни, те остават 

                                               
1 Данни, налични към 30 април 2010 г.
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скромни предвид наблюдаваното през последните години увеличение на 
колективните съкращения,

Е. като има предвид, че покачването на прага на съфинансиране от 50 на 65% при 
преразглеждането от юни 2009 г. изглежда е един от факторите, които обясняват 
увеличения брой заявления, касаещи региони по целта „ конкурентноспособност”, 
но като има предвид също така, че тази промяна нямаше същия мултипликационен 
ефект в регионите по целта „Конвергенция”,

Ж.  като има предвид, че слабото използване на ЕФПГ в най-бедните региони на ЕС е 
свързано или с различните национални стратегии в зависимост от процента на 
съфинансиране на ЕСФ и ЕФПГ, или с трудности в по-нататъшното 
конкретизиране на кандидатурите преди да се вземе решение на европейско 
равнище,

З. като има предвид, че въпреки общата декларация на Европейския парламент, 
Съвета и Комисията от 17 юли 2008 г., в която се призовава за оказване на 
възможно най-бърза и ефикасна финансова подкрепа от страна на ЕФПГ, 
продължителността на процедурата от момента на груповото съкращение до датата, 
на която ЕФПГ се намесва в подкрепа на потърсилата помощ държава-членка, все 
още е от приблизително от 12 до 17 месеца; като има предвид също така, че тази 
продължителност обяснява отчасти разликата между броя на работниците, за които 
е потърсена намесата на ЕФПГ, и броят на подпомогнатите работници,

И. като има предвид, че проекта на Междуинституционално споразумение между 
Европейския парламент, Съвета и Комисията относно сътрудничеството по 
бюджетните въпроси1 не променя съществено процедурата за мобилизиране на 
ЕФПГ като прави процедурата на триалог факултативна, съобразно практиката, 
както и че тази промяна не е в състояние да промени тромавостта и бавността на 
процедурата, 

Й. като има предвид, че съгласно междинния доклад на Комисията за оценка на 
функционирането на МИС, необходимостта от вземане на конкретно решение от 
двата клона на бюджетния орган за мобилизирането на ЕФПГ е един от факторите 
за забавянето на процедурата,

K. като констатира, че взетите между 2007 г. и април 2010 г. 27 решения са били до 
едно положителни и съответстващи, по отношение на размера на средствата, на 
предложенията на Комисията, дори когато Парламентът беше изказал съмнения 
относно тяхната уместност2,

Л. като има предвид, че трудностите, с които се сблъсква пазарът на труда в повечето 
държави-членки, имат, отвъд конюнктурното измерение, свързано с 
икономическата и финансовата криза, структурно естество, на което европейските 
и националните планове за възстановяване отговарят само отчасти; като констатира 

                                               
1 COM(2010) 73 окончателен от 3.3.2010 г.
2 вж. EGF/2009/008 - DELL.
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следователно, че тенденцията за увеличаване на броя на заявленията за ползване на 
ЕФПГ също има траен характер, 

1. счита, че добавената стойност на ЕФПГ в качеството му на инструмент на 
социалната политика на Европейския съюз се състои в конкретността и точността 
на финансовата помощ, която той оказва за индивидуални програми за 
преквалификация и професионална реинтеграция на работници, засегнати от 
колективни съкращения в сектори или региони, които търпят сериозни 
икономически и социални затруднения; 

2. счита, че трайното увеличение на броя на заявленията за намеса на ЕФПГ и 
трудностите при прилагането на неговата процедура за мобилизиране и изпълнение 
изискват бързи промени в неговите процедурни и бюджетни разпоредби; изисква 
следователно от Комисията да изтегли напред представянето на нейната междинна 
оценка за 30 юни 2011 г. и да добави към нея предложение за преразглеждане на 
регламента за ЕФПГ, така че да се коригират най-очевидните недостатъци на 
Фонда преди приключването на настоящата финансова перспектива;

3. приканва Комисията да оцени предоставените суми, по-специално по отношение на 
следните критерии: професионалната реинтеграция на бенефициентите, 
установената разлика между броя на работниците, предложени за подпомагане, и 
броя на наистина подпомогнатите работници, съществуващите различия в 
различните държави-членки по отношение на финансовото усилие за всеки 
работник и тяхната обосновка, спазването на изискването за недискриминация 
съгласно договорните условия на съкратените работници, прилагането или 
неприлагането по време на подготовката на кандидатурите на условия за социално 
съгласуване и контролиране на тяхното прилагане, както и процедурите за контрол 
и изпълнение на вноските и възстановяванията, изисквани от държавите-членки; 
приканва Комисията да отрази резултатите от тази оценка в своето предложение за 
преразглеждане на регламента;

4. счита, че при преразглеждането на регламента трябва да се вземат предвид 
резултатите от оценката на функционирането на ЕФПГ и натрупания опит и да се 
интегрират мерките, които позволяват да се намали значително продължителността 
на процедурата за мобилизиране на фонда; 

5. въпреки това счита, че времето, необходимо за мобилизирането на ЕФПГ, може да 
се намали с 50%, и че за тази цел заявленията за мобилизиране би трябвало да се 
подготвят от държавите-членки още след обявяването на намерението за 
извършване на групово съкращение, а не едва след неговото осъществяване, така че 
да се намали срокът от 10 седмици, с който те разполагат, за да предадат 
заявлението, когато са изпълнени критериите за намеса; счита, че държавите-
членки би трябвало да предават заявленията на собствения си език и на един от 
работните езици на европейските институции, така че службата, натоварена с
тяхната оценка в Комисията, да може да пристъпи към работа без забавяне, както и 
че Комисията би трябвало да увеличи човешките ресурси, които заделя на 
разглеждането на представяните от държавите-членки заявления, и строго да спазва 
срока от 15 дни от датата на приемането на решение за мобилизиране и 
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изплащането на финансовата помощ на държавата-членка;

6. поема задължение от своя страна да опрости своя собствен процес на вземане на 
решения, предвиждайки предложенията на Комисията, които са представени преди 
края на месеца и по които комисията по бюджети или комисията по заетост и 
социални въпроси нямат възражения,  да се гласуват на следващата месечна сесия 
като това може да се извършва при необходимост за няколко предложения накуп, 
както се предвижда изрично в регламента за създаването на ЕФПГ;

7. счита, че тези незабавни мерки за по-голяма гъвкавост и опростяване на 
процедурата за мобилизиране на ЕФПГ би могло да се въведат в регламента при 
преразглеждането му, ако това се обосновава от придобития към тази дата опит;

8. счита, че освен подобряването на процедурата е необходимо да се удължи до края 
на настоящата МФР въведената през юни 2009 г. дерогация за подпомагане на 
работниците, които са загубили работа поради икономическата и финансовата 
криза, и за покачване на процента на съфинансиране от 50% на 65%, при 
положение, че причините, които са я оправдали, продължават да са налице; счита 
също така, че е необходимо за регионите по цел „Конвергенция” на ЕСФ да се 
прилага процент на съфинансиране на ЕФПГ в размер на 75%, така че да се 
ограничи съществуващото изместване в полза на ЕСФ;

9. изразява желание, считано от следващата финансова перспектива, ЕФПГ да се 
разглежда като постоянен фонд, който разполага със собствени средства за поети 
задължения и за плащания, вместо да зависи от неизползването или заниженото 
използване на бюджетни кредити от предходни финансови години;

10. подчертава, че превръщането на ЕФПГ в постоянен инструмент за подпомагане на 
активни мерки за търсене на работа ще отбележи политическата воля за създаване 
на европейски социален стълб в допълнение към социалните политики на 
държавите-членки, който ще е в състояние да възобнови европейския подход в 
областта на професионалното обучение; в този контекст независимостта на ЕФПГ 
от ЕСФ и европейските програми за обучение през целия живот трябва да се 
запази, доколкото ЕФПГ е съсредоточен върху валоризацията на възможностите на 
всеки подпомаган работник, а не върху отговарянето на загрижеността на 
предприятията или предоставянето на хоризонтални услуги на заведенията за 
професионална подготовка;

11. изисква от Комисията по-добре да отчете използването на ЕФПГ като значително 
обогати своите годишни съобщения и редовно предоставя на Парламента данни за 
прилагането от страна на държавите-членки на финансовото подпомагане; изисква 
освен това, в случай на делегиране на Комисията на процедурата за вземане на 
решения в рамките на следващата финансова перспектива, докладът й за 
изпълнението на ЕФПГ да се представя не ежегодно, а на шест месеца;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Настоящият доклад по собствена инициатива се появява след повече от три 
години изпълнение на ЕФПГ съгласно регламента от 20 декември 2006 г.1, който беше 
значително изменен с регламента от 18 юни 2009 г2. Като се основава на натрупания 
през този период опит и на становището на националните експерти, които бяха 
изслушани на 28 април 2010 г., докладът прави равносметка на финансирането и 
функционирането на фонда преди и след преразглеждането на неговото правно 
основание. Предвид структурното увеличаване на безработицата и умножаването на 
случаите на колективни съкращения в Европейския съюз, докладът препоръчва 
превръщането на ЕФПГ в постоянен инструмент за солидарност към работниците, 
засегнати от колективни съкращения, още от следващата финансова перспектива. В по-
краткосрочен план се предлагат изменения в по-ограничен мащаб, които имат за цел да 
отстранят най-очевидните му недостатъци. Някои от тези предложения за изменение са 
приложими незабавно. Други следва да бъдат разгледани в рамките на 
преразглеждането на регламента за ЕФПГ след неговата междинна оценка. За тази цел 
от Комисията се изисква да изтегли напред датата за тази оценка за 31 юли 2011 г.

Обобщеният по-долу подход се основава на подробен анализ на правните 
условия за мобилизирането на ЕФПГ (1) и на неговото ефективно мобилизиране между 
2007 г. и април 2010 г. (2). 

I. УСЛОВИЯ ЗА МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕФПГ

 Основни условия 

Първоначално единствената цел на ЕФПГ беше да се смекчат отрицателните 
последици от глобализацията за най-уязвимите и по-слабо квалифицираните работници 
в някои отрасли, търпящи съкращения в резултат на големи промени в световната 
търговия, водещи до сериозно смущение в икономиката. От юни 2009 г.  неговият 
обхват се разшири и вече обхваща работниците, съкратени като пряк резултат от 
глобалната финансова и икономическа криза, за заявленията, внесени от 1 май 2009 г. 
до 31 декември 2011 г.

Необходимо ли е да се преразгледа предметът на ЕФПГ, като се има предвид 
структурното увеличаване на безработицата и умножаването на случаите на 
колективни съкращения в Европейския съюз? Въведената през юни 2009 г. дерогация 
достатъчна ли е, за да се реагира на кризата?

Държавите-членки могат да кандидатстват за финансиране от ЕФПГ, при условие че е 
изпълнен един от следните три критерия за намеса: 
                                               
1 Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. за 

създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
2 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
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– най-малко 500 съкращения (1 000 преди 2009 г.) за период от четири месеца в 
предприятие в държава-членка, като броят на засегнатите работници може да включва 
съкратените работници при доставчици или производители надолу по веригата (член 2, 
буква а)1;

– най-малко 500 съкращения (1 000 преди 2009 г.) за период от девет месеца, особено в 
малки или средни предприятия от един раздел на NACE 2 в един регион или в два 
граничещи региона на ниво NUTS II (член 2, буква б)4); 
– съкращения, които влияят сериозно на заетостта и местната икономика, дори ако 
предходните критерии не са изпълнени, в малки пазари на труда или в надлежно 
обосновани изключителни случаи (член 2, буква в)4). 

Достатъчно ли е понижаването на прага от 1000 на 500 работници ? Подходящи ли са 
сроковете и географските периметри за осчетоводяването на тези съкращения ?

ЕФПГ допринася за финансирането на активни мерки на пазара на труда, които 
формират част от съгласуван пакет персонализирани услуги, предназначени за 
повторно професионално интегриране на съкратените работници на пазара на труда. 
Тези активни мерки се състоят, например, в помощ при търсене на работа, обучение, 
помощи за насърчаване на мобилността или мерки за стимулиране на работници в 
неизгодно положение или по-възрастни работници за оставането или връщането им на 
пазара на труда. За сметка на това пасивните мерки за социална закрила не се 
финансират от ЕФПГ. 

Как може да се запази иновативният подход на ЕФПГ, съсредоточен върху 
валоризацията на възможностите и желанията на всеки подпомаган работник, и 
същевременно да се насърчава разпространението му към други мерки?

Помощта от ЕФПГ трябва да допълва действията на държавите-членки, а не да 
ги замества. Това изискване за допълняемост минава през определянето на максимален 
процент на съфинансиране в размер на 50% от разходите за предвидените мерки, който 
достига 65% през 2009 г. за заявленията, подадени преди 31 декември 2011 г. 

Временното увеличение на процента на съфинансиране на ЕФПГ достатъчно ли е?

Освен това действието на ЕФПГ трябва да бъде координирано с това на 
останалите политики на Европейския съюз. Това изискване за координация се проявява 
чрез забрана на всяко съфинансиране на разходите за мерките, предвидени от други 
финансови инструменти на Общността. В тази връзка е важно държавите-членки да 
гарантират по-конкретно, че мерките, подкрепяни от ЕФПГ, не получават финансиране 
и от ЕСФ, след като е известно, че една от насоките на ЕСФ се състои в „подобряване 
на способността за адаптация на трудещите се и на предприятията и повишаване на 
гъвкавостта на пазарите на труда”2;

Спазва ли се напълно изискването за координация ?
                                               
1 Посочените членове са тези от Регламент (ЕО) № 1927/2006 .
2 Решение на Съвета (ЕО) № 2006/702 от 6 октомври 2006 г. относно стратегическите насоки на 

Общността за сближаване.
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 Процедурни условия 

ЕФПГ е обезпечен с максимална сума от 500 млн. евро годишно, произхождащи 
или от съществуващия резерв по общия таван на разходите за предходната година или 
от анулирани кредити за поети задължения през последните две финансови години, с 
изключение на свързаните с функция 1б от Финансовата рамка. 

Бюджетните кредити за поети задължения се записват в общия бюджет на 
Европейския съюз като провизии (бюджетен ред 40 02 43) чрез обикновената бюджетна 
процедура, след като Комисията определи достатъчни маржове и/или прекратени 
ангажименти. Съответните бюджетни кредити за плащания могат да бъдат записани в 
резерва, да бъдат взети от бюджетни позиции, по които има занижено усвояване на 
средствата, или да бъдат записани в бюджетния ред за ЕФПГ (04 05 01). 

Трябва ли ЕФПГ да остане фонд без средства?

Процедурата за мобилизиране на ЕФПГ включва 4 фази:
– представяне на заявление за финансиране от ЕФПГ от държавата-членка до 
Комисията в срок от 10 седмици от датата, на която условията за мобилизиране на 
ЕФПГ са изпълнени, като заявлението може да бъде допълнено впоследствие; 

– разглеждане на заявлението от Комисията след консултация с държавата-членка, 
последвано, при необходимост, от стартирането на бюджетната процедура посредством 
предложение за решение за мобилизиране на ЕФПГ, с което се определя размерът на 
предоставяната финансова помощ, както и искане за прехвърляне на сумата за тази 
помощ;
– разглеждане на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ и на искането 
за прехвърляне от двата клона на бюджетния орган, последвано, при необходимост, от 
тяхното приемане със или без изменения;

– изплащане на финансовата помощ, предоставена на съответната държава-членка, на 
един път в срок от 15 дни след приемането на решението за мобилизиране на ЕФПГ от 
бюджетния орган.

Все още ли е абсолютно необходимо решение на бюджетния орган за мобилизиране на 
средства за всеки случай поотделно? Предвидените срокове необходими ли са и/или 
спазват ли се? По какъв начин разглеждането на заявленията от Комисията може да 
стане по-предвидимо за държавите-членки? 

Процедурата за изпълнение на ЕФПГ може да бъде разделена на три фази:
– използване на финансовата помощ от държавата-членка в срок от 24 месеца след 
датата на заявлението или след датата, на която започва прилагането на обхванатите 
мерки, при условие че те са започнали да се прилагат не по-късно от три месеца след 
датата на подаване на заявлението (в срок от 12 месеца след датата на заявлението 
преди 2009 г.);

– представяне на отчет за оползотворяването на финансовата помощ от държавата-
членка в срок от 6 месеца след крайния срок на използване;
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– прекратяване на финансовата помощ от Комисията в срок от 6 месеца след 
получаването на отчета за нейното оползотворяване. 

Достатъчно ли е удвояването на срока за използване на финансовата помощ от 
държавата-членка? Оптимална ли е процедурата за контрол на използването на 
финансовата помощ от страна на Комисията? 

II. МОБИЛИЗИРАНЕ НА ЕФПГ МЕЖДУ 2007 Г. И АПРИЛ 2010 Г.

 Анализ на решенията и заявленията за мобилизиране на ЕФПГ 

Броят на заявленията и поисканите суми са съсредоточени в ограничен брой държави-
членки, без да съществува връзка с различията по отношение на богатството и процента 
на безработица:

Между 2007 г. и април 2010 г. са приети 27 решения за мобилизиране на ЕФПГ 
и са подадени и одобрени 58 заявления. Тези решения и заявления касаят съответно 13 
и 17 държави-членки. Това означава, че 10 държави-членки не са изразили желание или 
не са успели да използват фонда. 

Петте държави-членки, които са подали най-много заявления за финансова 
помощ (Франция, Италия, Испания, Ирландия, Германия) са поискали приблизително 
70% от общия размер на изискваните бюджетни кредити, а петте държави-членки, 
които са представили най-малко заявления за финансова помощ (Чешка република, 
Полша, Малта, Финландия, Литва) са поискали приблизително 2% от общия размер. 

Решенията за мобилизиране на ЕФПГ касаят региони на ниво NUTS II, където 
средното равнище на БВП на глава от населението достига 109.3% от средното за 
Европейския съюз, а процентът на безработица е средно едва 5.9%1.

                                               
1 Източник: Евростат, данни от 2007 г. за БВП на глава от населението и от 2008 г. за процента на 
безработица. 



PE442.889v02-00 12/18 PR\820695BG.doc

BG

Защо ЕФПГ е от полза основно за региони, където БВП на глава от населението е по-
висок от средното за Европейския съюз, а процентът на безработица остава в умерени 
граници, и как могат да се коригират тези различия? 

Броят на заявленията и поисканите суми са предмет на мобилизиране, което нараства, 
но остава ограничено по отношение на наличните бюджетни кредити: 

Преди преразглеждането през юни 2009 г. бяха приети само 16 решения в полза 
на 8 държави-членки и с общ размер на мобилизираните средства от 80 млн. евро.

Съпоставката между различните финансови години обаче показва нарастване на 
процента на използване на средствата, което е свързано именно с опростяването на 
условията за прибягване до ЕФПГ през 2009 г., както и с икономическата и финансова 
криза. Процентът на използване на бюджетни кредити се повишава от 3.7% през 2007 г. 
(18.6 млн. евро) до 9.8% през 2008 г. (49 млн. евро) и 10.5% през 2009 г. (52 млн. евро). 
Тази тенденция изглежда ще продължи и през 2010 г. Между юни 2009 г. и април 2010 
г. са приети, разгледани или внесени 42 заявления във връзка с 36 712 нови работника и 
9 допълнителни държави-членки, за обща сума в размер на 197 млн. евро. 

Трайно ли е значителното увеличение на заявленията и поисканите суми и ако отговорът 
е да, как може да се обясни и преодолее ефективно?

Между отделните държави-членки съществуват големи различия по отношение на 
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поисканата сума за всеки работник: 

Приетите решения касаят 29 292 съкратени работници, а внесените заявления са 
идентифицирали 54 867 случая на работници, за които се търси помощ. 

Поисканата финансова помощ представлява средно 5 253 евро на работник. 
Съотношението между най-малкия (511 евро)1 и най-големия размер (22 031 евро)2 на 
поисканата финансова помощ достига 1:40.

Напълно оправдани ли са съществуващите различия в различните държави-членки по 
отношение на финансовото усилие за всеки работник и ако отговорът е не, по какъв 
начин това може да бъде коригирано?

Заявленията за мобилизиране на ЕФПГ зависят от пълния набор критерии за намеса, но 
съотношенията са несъразмерни:

Държавите-членки се позовават на критерия за намеса съгласно член 2, буква б) от 
регламента относно ЕФПГ в 57.7 % от случаите, на критерия съгласно член 2, буква a) в 
36.5 % от случаите и на критерия съгласно член 2, буква в) в 5.8 % от случаите. Само 
една държава-членка (Литва) се позовава на всеки от трите критерия за намеса в поне 

                                               
1 ЕФПГ/2010/010, Unilever (Чешка република).
2 ЕФПГ/2010/007, Steiermark-Niederoesterreich (Австрия).
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едно от своите заявления.

От юни 2009 г. позоваванията на критерия за намеса съгласно член 2, буква б) са повече 
в сравнение с предходния период (в размер на 60% от разгледаните заявления спрямо 
50%).

Как могат да бъдат обяснени различията, които се наблюдават между държавите-
членки по отношение на позоваването на критериите?

Финансовата помощ от ЕФПГ засяга само малко на брой икономически сектори, 
въпреки че се наблюдава тенденция на диверсификация:

Докато 16-те решения, взети съгласно първоначалния регламент, се отнасяха основно 
за сектора на текстила (50%), автомобилния сектор (31%) и сектора на мобилните 
телефонни услуги (19%), подадените заявления съгласно изменения регламент се 
отвориха към нови сектори, като например тези на механиката, електрониката, 
печатните услуги и строителството. 
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Наблюдаваните секторни различия винаги ли са оправдани от съображения, свързани с 
глобализацията или с кризата?

 Анализ на процедурата за мобилизиране и изпълнение на ЕФПГ

Въпреки че до момента ЕФПГ не е разполагал със собствени бюджетни кредити за 
плащания, положението би могло да се промени от 2011 г. нататък: 

Всички бюджетни кредити за плащания, мобилизирани за изпълнение на 
ангажиментите, бяха взети от бюджетните позиции, за които можеше да се предвиди 
занижено усвояване на средствата. Потребностите бяха покрити до 97.6% от 
бюджетните позиции, свързани с ЕСФ, като оставащите бюджетни кредити бяха 
приспаднати от бюджетния ред „Правосъдие по наказателни и граждански дела”. 
Въпреки че възможността за записване на бюджетни кредити за плащания в резерв 
заедно с бюджетните кредити за поети задължения все още не е била използвана, 
проектобюджетът за 2011 г. предвижда за пръв път внасянето на 50 млн. евро 
бюджетни кредити за плащания по бюджетния ред за ЕФПГ. 

Какви ще бъдат последиците от записването на бюджетни кредити за плащания в 
бюджетния ред за ЕФПГ по отношение на сроковете за мобилизиране?

Процедурата за мобилизиране на ЕФПГ е с прекомерно голяма продължителност, което 
е в ущърб на нейната ефикасност и интереса й за държавите-членки: 

Срокът, който изтича от момента на подаване на заявление за финансиране от ЕФПГ до 
изплащането на предоставената финансова помощ, надхвърля повече от 9 месеца 
средно.  

Този период може да се раздели, както следва: 

– 6 месеца от момента на подаване на заявлението от държавата-членка и приемането 
на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ от Комисията; 

– 2 месеца от приемането на предложението за решение за мобилизиране на ЕФПГ от 
Комисията до приемането му от бюджетния орган; 

– 1 месец и една седмица от приемането на решението за мобилизиране на ЕФПГ от 
бюджетния орган до изплащането на финансовата помощ от Комисията1. 

Това вреди на привлекателността на ЕФПГ за държавите-членки, които осигуряват 
предварително финансиране за активните мерки на пазара на труда, без да знаят 
резултата от процедурата. Това отчасти обяснява различията, които се наблюдават 
между броя на работниците, за които се търси финансова помощ от ЕФПГ, и броя на 
подпомогнатите работници, като съкратените работници могат да решат да се оттеглят 

                                               
1 Общият срок и срокът за изплащането на предоставената финансова помощ касаят само първите 15 

решения за мобилизиране на ЕФПГ предвид липсата на информация за последващите решения. 
Другите два срока са изчислени въз основа на всички приети решения. 
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от пазара на труда или да намерят работа през този период.  В крайни случаи тези 
различия могат да задължат държавите-членки да възстановят изцяло предоставената 
финансова помощ, ако критерият за броя на работниците вече не се изпълнява 
впоследствие. 

Как да се намали продължителността на процедурата за мобилизиране на ЕФПГ, за да 
стане по-привлекателна за държавите-членки?
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ ВЪПРОСИ
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