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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014 - 2019

Комисия по петиции

28.2.2015

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0222/2012, внесена от служители в IRC-Pescara, с италианско 
гражданство, относно последиците от глобализацията върху заетостта

1. Резюме на петицията

Вносителите на петицията са служители на дружеството IRC в Пескара, чиято дейност 
е в областта на научните изследвания. След споразумение с италианския собственик 
научният център е бил продаден и е станал част от мултинационалното дружество 
„Проктър и Гембъл“.

По финансови причини въпросното мултинационално дружество е взело решение да 
премести дейността в Азия, закривайки следователно центъра в Пескара.

Служителите протестират срещу „дивашкото“ преместване на европейските 
производствени и научно-изследователски дейности към азиатски държави.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 15 юни 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 216, параграф 6 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 28 февруари 2015 г.

Комисията не разполага с правомощия да се намесва в решенията на конкретно 
дружество във връзка с преструктуриране. Тя обаче настоятелно призовава дружествата 
да следват добрите практики на предвиждане и социално отговорно управление на 
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преструктурирането, както е посочено в съобщението й от 13 декември 2013 г. относно 
„Рамка за качество на ЕС за предвиждане на промените и преструктуриране“1.  

Освен това Комисията припомня, че въпросите, отнасящи се до преструктуриране на 
дружества и свързани с това колективни уволнения, могат да бъдат обхванати от 
правото на Европейския съюз, и по-конкретно директивите относно информирането и 
консултациите с работниците и служителите2 и относно колективните уволнения3. 
Директива 98/59/ЕО предвижда своевременно информиране и консултиране на 
представителите на работниците и служителите – във всички случаи преди 
работодателят да вземе решение за извършване на колективни уволнения. 
Консултациите включват начини и средства за избягване на уволненията или 
намаляване на броя на засегнатите работници, както и смекчаване на последиците чрез 
използване на съпътстващи социални мерки, които имат за цел, inter alia, помощ за 
пренасочване или преквалифициране на уволнените работници. Директива 2002/14/ЕО 
дава на всички работници и служители в предприятия, където работят над 50 души, 
права на информиране и систематични консултации чрез техни представители по 
въпроси, засягащи работните им места и перспективите за бъдещата им заетост. По-
конкретно ръководството трябва да предостави на представителите на работниците и 
служителите информация и консултация относно: i) тенденции и евентуално развитие 
на предприятието и на икономическото му положение, ii) състояние и евентуално 
развитие на заетостта в рамките на предприятието, както и всякакви заплахи за 
заетостта, или предварителни мерки срещу такива заплахи, и iii) решения, което е 
вероятно да доведат до значителни промени в организацията на работата или
договорните отношения. 

Именно компетентните национални органи, включително съдилищата, гарантират, че 
националното законодателство, транспониращо тези директиви, се прилага правилно и 
ефективно от съответния работодател, по отношение на специфичните обстоятелства на 
всеки случай. 

Прехвърлянето от мултинационални дружества на стопанска дейност от една държава в 
друга се е превърнало във важен въпрос на трудовите правоотношения в цяла Европа и 
особено в тези страни от Западна Европа, където през последните години се 
наблюдават редица нашумели случаи на прехвърляне на дейност в чужбина. 
Преместването на дейности (известно също така и като 'offshoring' или делокализация) 
е един от най-конкретните и потенциално видими аспекти на интернационализацията 
или глобализацията на икономиката и в същото време обикновено означава 
преструктуриране и често пъти съкращаване на работната сила в страните, където 
преди са били извършвани прехвърляните дейности.

По отношение на финансовата подкрепа, програмата „Хоризонт 2020“ чрез стълба си за 
водещи позиции в промишлеността ще предостави близо 80 млрд. евро за изследвания 
и иновации. С многогодишната финансова рамка за периода 2014-2020 г. най-малко 100 
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COM(2013) 882 окончателен от 13 декември 2013 г.
2

Директива 2002/14/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2002 г. за създаване на обща рамка за 
информиране и консултиране на работниците и служителите в Европейската общност (ОВ L 80, 23.3.2002 г., стр. 29–
34).
3 Директива 98/59/ЕО на Съвета от 20 юли 1998 г. за сближаване на законодателствата на държавите 
членки в областта на колективните уволнения (ОВ L 225, 12.8.1998 г., стр. 16–21).



CM\1052962BG.doc 3/3 PE551.799v01-00

BG

млрд. евро от европейските структурни и инвестиционни фондове също са на 
разположение на регионите за финансиране на подкрепа за промишлеността и МСП в 
съответствие с техните стратегии за интелигентна специализация. Комисията предлага 
на съответните органи и заинтересовани лица да обмислят как да се възползват от тези 
възможности, за да развият конкурентоспособна позиция. 

Комисията също така посочва, че работниците, засегнати от преструктурирането, може 
да отговарят на условията за подпомагане от Европейския социален фонд, и ако са 
изпълнени необходимите изисквания, от Европейския фонд за приспособяване към 
глобализацията (ЕФПГ).

Със средства на разположение в размер до 500 млн. евро годишно, ЕФПГ помага на 
работниците да намерят нови работни места и да развият нови умения, когато са 
загубили работата си в резултат от променящите се световни търговски модели, 
например когато голямо дружество бъде закрито или завод бъде преместен извън ЕС.

Биха могли да се проучат и възможности за структурни инвестиции в региона на 
Пескара по линия на Европейския фонд за регионално развитие или европейските 
изследователски програми.


