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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

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/2014/007 IE/Andersen Ireland)
(COM(2014)0616 – C8-0173/2014 – 2014/2098(BUD))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2014)0616 – C8 0173/2014),

– 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 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 (A8–0000/2014),

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 интегриране на пазара на труда;

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

                                               
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
3 OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
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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 Европейския парламент и Съвета споразумение относно повторното 
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 срока за оценка и 
одобрение, за разширяване на обхвата на допустимите действия и бенефициенти 
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 Ирландия е подала заявление EGF/2014/007 IE/Andersen 
Ireland за финансово участие от страна на ЕФПГ след извършени 171 съкращения в 
предприятието Andersen Ireland Limited, извършващо дейност в икономическия 
сектор, класифициран в разделение 32 „Производство на бижута и подобни 
изделия“ по NACE Rev. 2, по време на референтния период от 21 октомври 2013 г. 
до 21 февруари 2014 г.; 

Д. като има предвид, че заявлението отговаря на критериите за допустимост, 
установени от Регламента за ЕФПГ;

1. отбелязва, че ирландските органи са подали заявлението съгласно критериите за 
намеса по член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от критериите 
по член 4, параграф 1, буква а), съгласно които се изисква съкращаване или 
прекратяване на дейността на най-малко 500 работници или самостоятелно заети 
лица за референтен период от четири месеца в предприятие в дадена държава 
членка;

2. се съгласява с Комисията, че извънредните обстоятелства, посочени от ирландска 
страна, а именно, че съкращенията имат сериозно отражение върху заетостта и 
местната и регионалната икономика, оправдават дерогацията от необходимия праг 
от 500 съкращения и че следователно Ирландия има право на финансово 
подпомагане по този регламент;

3. отбелязва, че ирландските органи са внесли заявлението за финансова помощ от 
ЕФПГ на 16 май 2014 г. и че Комисията е представила своята оценка на 3 октомври 
2014 г.; приветства краткия период на оценка от по-малко от пет месеца;

4. счита, че съкращенията на 171 души в Andersen Ireland Limited са свързани с големи 
структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на 
глобализацията, като за четири години (от 2008 до 2012 г.) обемът на 
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бижутерийното производство на ЕС изостава четирикратно от този на вноса, 95% от 
който е от Азия; 

5. отбелязва, че това е първото заявление по линия на ЕФПГ за съкратени работници в 
сектора за бижута и подобни изделия, сектор, който е също така засегнат от 
увеличаването на онлайн продажбите, което би могло да го отслаби още повече; 

6. отбелязва, че тези съкращения ще задълбочат още повече проблема с безработицата 
в региона, тъй като Andersen Ireland е бил важен работодател в този предимно 
селски район, в който равнището на безработица (39,3%) вече надхвърля повече от 
два пъти средното национално равнище (19%);

7. отбелязва, че освен на съкратените 171 работници ирландските органи ще осигурят 
персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на до 138 неработещи, неучещи 
или необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 25 години към датата на 
подаване на заявлението; 

8. приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, ирландските 
органи са решили да започнат изпълнението на персонализирани услуги за 
засегнатите работници на 21 октомври 2013 г., много преди окончателното решение 
за осигуряване на подкрепа от ЕФПГ за предложения съгласуван пакет; 

9. отбелязва, че със съгласувания пакет от персонализирани услуги, които трябва да 
бъдат съфинансирани, ирландските органи ще се стремят да предложат възможно 
най-широк набор от възможности за заетост в район, в който съществуват малко 
разрастващи се сектори или производствени обекти и че ще е необходимо 
значително повишаване на квалификацията на съкратените работници;

10. отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след 
консултации с бенефициентите от целевата група и техните представители, както и 
със социалните партньори и приветства планираното създаване на консултативен 
форум, който да допълва работата на звеното за координация на ЕФПГ, за да се даде 
възможност съкратените работници непрекъснато да допринасят изпълнението на 
програмата по ЕФПГ;

11. приветства създаването на офис на звеното за координация на ЕФПГ в 
непосредствена близост до засегнатото място, който ще служи за обслужване на 
едно гише на работниците и неработещите, неучещите и необучаващите се млади 
хора под 25 (NEETs);

12. отбелязва, че персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на 
съкратените работници, се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван 
пакет за персонализирани услуги: подкрепа за професионално ориентиране и 
кариерно планиране, стипендии за обучение по ЕФПГ, програми за обучение и 
средно образование, програми за обучение в областта на висшето образование, 
подкрепа за обучение от Skillsnets, подкрепа за предприятията/самостоятелната 
заетост, подкрепа за доходите, включително участие в разходите за курсове; 
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13. приветства, че по отношение на достъпа до предложените действия и тяхното 
изпълнение, ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и недопускане на 
дискриминация;

14. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

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

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 
приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.
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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/2014/007/ IE/Andersen 
Ireland)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха 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, и по-
специално член 15, параграф 4 от него,

като взеха 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 взеха 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, и по-
специално точка 13 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1) Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден, 
за да осигурява подкрепа за съкратените работници и самостоятелно заетите 
лица, чиято дейност е преустановена в резултат на мащабни структурни промени 
в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат от 
продължаващата световна финансова и икономическа криза, която е предмет на 
разпоредбите на Регламент (ЕО) № 546/20094, или в резултат на нова световна 
финансова и икономическа криза; чрез него тези лица се подпомагат и при 
повторната им интеграция на пазара на труда.

                                               
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
3 OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
4 ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.
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(2) Както е посочено в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013, ЕФПГ не 
може да надхвърля максималния годишен размер от 150 милиона евро (по цени 
от 2011 г.).

(3) На 16 май 2014 г. Ирландия е подала заявление за мобилизиране на средства от 
ЕФПГ във връзка със съкращения в Andersen Ireland Limited в Ирландия и 
добавя допълнителна информация към него съгласно член 8, точка 3 от 
Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението изпълнява изискванията за 
определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент 
(ЕС) № 1309/2013.

(4) В съответствие с член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 Ирландия 
взема решение да предостави персонализирани услуги, съфинансирани от 
ЕФПГ, и на NEETs.

(5) Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от ЕФПГ за предоставянето 
на финансово участие в размер на 1 501 200 EUR по подаденото от Ирландия 
заявление,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1

В рамките на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2014 година се 
мобилизират средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за 
предоставянето на сумата от 1 501 200 EUR под формата на бюджетни кредити за поети 
задължения и бюджетни кредити за плащания.

Член 2

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

Председател Председател
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Контекст

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е създаден с цел да се 
предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от големи 
структурни промени в моделите на световната търговия. 

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 за 
определянето на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20201 и на 
член 15 от Регламент (ЕО) № 1309/20132 фондът не може да надхвърля максимален 
годишен размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват 
в бюджета на Съюза като провизии. 

Що се отнася до процедурата, съгласно 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 управление3, за да мобилизира средства от фонда, Комисията, в 
случай на положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за 
мобилизиране на фонда пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно 
искане за трансфер. В случай на несъгласие се открива тристранна процедура. 

II. Заявлението за дружеството Andersen Ireland Limited и предложението на 
Комисията 

На 3 октомври 2014 г. Комисията прие предложение за решение за мобилизиране на 
ЕФПГ в полза на Ирландия, за да се подпомогне повторната интеграция на пазара на 
труда на работници, съкратени от Andersen Ireland Limited, осъществяващо дейност в 
икономическия сектор, класифициран в разделение 32 по NACE Rev. 2. „Производство 
на бижута и подобни изделия“, вследствие на глобализацията. В допълнение към това 
ирландските органи ще осигурят персонализирани услуги, съфинансирани от ЕФПГ, на 
до 138 неработещи, неучещи и необучаващи се млади хора (NEETs) на възраст до 25 
години към датата на подаване на заявлението, тъй като съкращенията са извършени в 
район Southern and Eastern (IE02) ниво 2 по NUTS, който отговаря на критериите съгласно 
инициативата за младежка заетост. 

Това е четиринадесетото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на 
бюджета за 2014 г. и се отнася до мобилизирането на обща сума в размер на 
1 501 200 EUR от ЕФПГ за Ирландия. Става въпрос за 276 бенефициенти. Заявлението 
е изпратено на Комисията на 16 май 2014 г. и към него е добавяна допълнителна 
информация до 11 юли 2014 г. Комисията стига до заключението, в съответствие с 
всички приложими разпоредби на Регламента за ЕФПГ, че заявлението отговаря на 

                                               
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
2 ОВ L 347, 30.12.2013 г., стр. 855.
3 OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
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условията за финансово участие от ЕФПГ. 

Ирландските органи  твърдят, че през последните пет или повече години  вносът от 
държави извън ЕС е започнал да доминира на пазара за модни аксесоари (накити) както 
в обемно, така и в стойностно изражение. Според цитираните от Ирландия данни на 
Евростат през 2008 г. продажбите в рамките на ЕС на производителите от ЕС и на 
производителите от държави извън ЕС, са били на почти еднаква позиция —56 000 
тона в обемно изражение от продуктите. И при двата вида продажби се наблюдава спад 
в обема, вероятно дължащ се на последиците от световната икономическа и финансова 
криза от 2008/2009 г. Но докато обемът на продаваните продукти на ЕС на пазара на ЕС 
спада до 10 600 тона през 2012 г., този на продуктите, внесени от държави извън ЕС, 
намалява далеч по-малко — до 45 700 тона.

На фона на съществувалия през 2008 г. паритет по този показател, четири години по-
късно обемът на продаваните продукти на ЕС изостава четирикратно спрямо този на 
вноса. 95% от обема на продуктите от държави извън ЕС е внос предимно от азиатски 
държави, като например Китай, Индия, Тайланд и Филипините. Това са точно местата, 
където няколко дружества, установени в ЕС, междувременно преместиха своите 
производствени мощности, включително лидерите на пазара Folli Follie и Swarovski.

Ирландските органи твърдят, че съкращенията имат значително неблагоприятно 
въздействие върху местната и регионалната икономика, тъй като Andersen Ireland е бил 
важен работодател в този предимно селски район, в който равнището на безработицата 
(39,3 %) надхвърля повече от два пъти средното национално равнище (19 %). 

Персонализираните услуги, които трябва да бъдат предоставени на съкратените 
работници, се състоят от следните действия, съчетани в съгласуван пакет за 
персонализирани услуги: подкрепа за професионално ориентиране и кариерно 
планиране, стипендии за обучение по ЕФПГ, програми за обучение и средно 
образование, програми за обучение в областта на висшето образование, подкрепа за 
обучение от Skillsnets, подкрепа за предприятията/самостоятелната заетост, подкрепа за 
доходите, включително участие в разходите за курсове. 

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на 
труда, попадащи в обхвата на допустимите действия, определени в член 7 от 
Регламента за ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила. 

Ирландските органи са поели необходимите ангажименти по отношение на следното: 

 що се отнася до достъпа до предложените действия и тяхното 
изпълнение, ще бъдат зачитани принципите на равно третиране и 
недопускане на дискриминация;

 изискванията, установени в националното законодателство и в 
законодателството на ЕС относно колективните съкращения са спазени;
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 извършилото съкращенията предприятие е спазило своите правни 
задължения във връзка със съкращенията и е предприело съответните 
действия по отношение на работниците си;

 предложените действия ще осигурят подкрепа на отделни работници и 
няма да се използват за преструктуриране на дружества или отрасли;

 предложените действия ще се допълват действия, финансирани от 
структурните фондове;

 финансовото участие от страна на ЕФПГ ще бъде предоставено в 
съответствие с процедурните и материалноправните разпоредби на 
Съюза по отношение на държавната помощ;

 за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от 
други фондове или финансови инструменти на Съюза и ще се избегне 
всякакво двойно финансиране;

Ирландия е уведомила Комисията, че източниците на национално предварително 
финансиране и съфинансиране са Министерството на финансите на Ирланция, което 
осигурява предварителното финансиране за услугите и също така ще съфинансира 
програмата след одобрение на участието на ЕФПГ. Разходите ще бъдат покрити от 
Националния фонд за обучение и от одобрени разходни пера на Министерството на 
образованието и уменията и други съответни министерства. Финансовото участие ще 
бъде управлявано от определените за целта служители от Министерството на 
образованието и уменията, които изпълняват ролята на управляващ орган за ЕФПГ. 
Управляващият орган разглежда и изплаща средства по заявленията към ЕФПГ, 
подадени от междинните звена от името на органите за управление на публичните 
финанси. 

III. Процедура

За да се мобилизира фондът, Комисията представи на бюджетния орган искане за 
трансфер за обща сума от 1 501 200 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към бюджетния 
ред за ЕФПГ (04 04 01). 

Това е четиринадесетото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от 
фонда, представено досега на бюджетния орган през 2014 г. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на 
член 15, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ.

В съответствие с вътрешно споразумение комисията по заетост и социални въпроси 
следва да бъде асоциирана към процеса с цел осигуряване на конструктивна подкрепа и 
участие в оценката на заявленията, отправени до фонда. 


