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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 във връзка със заявление от Гърция – EGF/2017/003 GR/Attica 

retail 

(COM(2017)0613 – C8-0360/2017 – 2017/2229(BUD)) 

Европейският парламент, 

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и 

Съвета (COM(2017)0613 – C8-0360/2017), 

– 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 Специален доклад № 7/2013 на Сметната палата, съгласно който 

ЕФПГ предоставя истинска европейска добавена стойност в случаите на 

съфинансиране на услуги за съкратени работници или на изплащане на 

обезщетения, които обичайно не съществуват в системите за обезщетение за 

безработица в държавите членки,  

– като взе предвид тристранната процедура съгласно точка 13 от МИС от 

2 декември 2013 г., 

– като взе предвид резолюциите, които прие от януари 2007 г. насам, относно 

мобилизирането на средства от ЕФПГ, и най-вече коментарите на комисията по 

заетост и социални въпроси относно съответните заявления, 

– 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 (A8-0367/2017), 

А. като има предвид, че Съюзът създаде законодателни и бюджетни инструменти, за да 

                                                 
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. 
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осигури допълнителна подкрепа за работници, които са засегнати от последиците от 

големи структурни промени в моделите на международната търговия или от 

последиците на световната икономическа и финансова криза, и с цел подпомагане 

на тяхната реинтеграция на пазара на труда; 

Б. като има предвид, че Гърция подаде заявление EGF/2017/003 GR/Attica retail за 

предоставяне на финансови средства от ЕФПГ вследствие на 725 съкращения в 

девет предприятия с дейност в икономическия сектор на търговията на дребно в 

регион Атика и в десет други региона1;  

В. като има предвид, че заявлението се основава на критериите за намеса, посочени в 

член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ; 

Г. като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и 

световната финансова и икономическа криза, Гърция изтъква, че нейната икономика 

е била в дълбока рецесия в продължение на шест последователни години (2008 – 

2013 г.); като има предвид, че между 2008 и 2016 г. гръцкият БВП е намалял с 

26,2%, потреблението в държавния сектор – с 22,8%, а броят на безработните лица в 

страната се е увеличил със 700 000; като има предвид, че от 2008 г. насам, за да 

може да обслужва външния си дълг, гръцкото правителство увеличи значително 

данъците, рационализира публичните разходи и понижи заплащането на 

държавните служители, и най-вече пенсиите, докато заплатите в частния сектор 

също са намалели вследствие на съчетанието от прилаганите политики; като има 

предвид, че понижаването на доходите е довело до спад на потреблението, което 

съответно е засегнало тежко сектора на търговията на дребно; 

1. изразява съгласие с Комисията, че условията, посочени в член 4, параграф 2 от 

Регламента за ЕФПГ, са изпълнени и че следователно Гърция има право на 

финансово подпомагане в размер на 2 949 150 EUR съгласно този регламент, 

съставляващо 60% от общата сума в размер на 4 915 250 EUR; 

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от дванадесет седмици от получаването на 

попълненото заявление от гръцките органи до приключването на оценката си 

относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и 

че е уведомила Парламента за оценката си на същия ден; 

3 отбелязва, че деветте засегнати предприятия притежават магазини и супермаркети, 

които продават потребителски продукти на дребно; изразява съжаление, че 

продажбите на дребно са спаднали в периода 2008 – 2015 г., като варират от 60% за 

магазините за домакински уреди до 30% за търговците на хранителни стоки и 23% 

за супермаркетите; 

4. признава, че посочените съкращения са пряко свързани с упадъка на сектора от 

2008 г. насам; отбелязва, че в периода 2008 – 2015 г. в секторите на търговията на 

дребно, производството и строителството са били изгубени 164 000 работни места, 

които представляват 64,2% от общата загуба на работни места; 

                                                 
1 Източна Македония, Тракия (EL11), Централна Македония (EL12), Западна Македония (EL13), Тесалия 

(EL14), Епир (EL21), Западна Гърция (EL23), Централна Гърция (EL24), Пелопонес (EL25), южните 

Егейски острови (EL42), о-в Крит (EL43).   
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5.  припомня, че икономическата криза оказа натиск и доведе до значително 

намаляване на покупателната способност на гръцките домакинства от 2008 г. насам; 

отбелязва, че драстичното намаляване на заемите за предприятията и физическите лица 

повлия на предприятията в сектора на търговията на дребно; изразява съжаление, че 

съчетанието на тези два фактора доведе до намаляване на общия индекс на оборота в 

сектора на търговията на дребно, който намаля с повече от 63% в периода 2008 

– 2016 г.; посочва, че мерките за бюджетни ограничения, прилагани от 2008 г. насам, и 

по-специално намаляването на заплатите, предоговарянето на договорите за наем и 

отлагането на падежа на фактурите, доведоха до влошаване на ситуацията; посочва, че 

случаят е доказателство, че прилаганите мерки не са могли да спомогнат за справяне с 

икономическата криза ефективно и в дългосрочен план; 

6. подчертава със загриженост, че регион Атика, където са съсредоточени над 70% от 

съкращенията, е с равнище на безработицата от 22,9%, докато в другите десет 

региона то варира от 19,5% в Егейския регион до 26,8% в регионите Епир и Западна 

Македония; изразява загриженост предвид факта, че подобни съкращения могат да 

утежнят още повече положението с безработицата, пред което са изправени тези 

региони от началото на икономическата и финансовата криза; отбелязва по-

специално, че 31,8% от населението на Атика е застрашено от бедност или социално 

изключване; 

7. отбелязва, че Гърция планира пет вида мерки: професионално ориентиране, ii) 

обучение, преквалификация и професионално обучение, iii) помощ за започване на 

стопанска дейност, iv) помощ за търсене на работа и помощ за обучение и v) 

субсидия за създаване на работни места;  

8. отбелязва, че 85,2% от бенефициентите са на възраст над 55 години и че 24,8% са на 

възраст над 64 години; подчертава със съжаление, че не е било възможно да се 

намери приемливо решение, за да се избегне тяхното уволнение, по-специално 

предвид факта, че възрастта е утежняващ фактор при търсене на работа; приветства 

решението на Гърция да осигури курсове за професионално обучение на 

работниците в съответствие с техните потребности, особено на възрастните 

бенефициенти, и в съответствие с текущите потребности на пазара на труда; 

9. отбелязва, че съгласуваният пакет от персонализирани услуги е бил изготвен след 

консултации с генералния секретар и представители на Института по труда на 

генералната конфедерация на гръцките служители (GSEE), и приветства този факт; 

припомня, че силният социален диалог, основан на взаимно доверие и споделена 

отговорност, е най-добрият инструмент за търсене на консенсусни решения и общи 

възгледи при планирането, провеждането и управлението на процесите на 

преструктуриране; подчертава, че този диалог ще спомогне за предотвратяване на 

загубите на работни места, а следователно и на необходимостта да се мобилизират 

средства от ЕФПГ; 

10. отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 34,72% от общия 

пакет от персонализирани мерки, което е точно под тавана от 35%, определен в 

Регламента за ЕФПГ, и много над процентите, предлагани в последно време за 

другите заявления; припомня, че тези действия са обвързани с активното участие на 

бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение; 
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11. подчертава, че гръцките органи потвърждават, че отговарящите на условията за 

допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на 

Съюза;  

12. припомня, че изготвянето на съгласувания пакет от персонализирани услуги, който 

ще получи подкрепа от ЕФПГ, следва да бъде ориентирано към инициативи, които 

подпомагат заетостта, квалификацията на работниците, положителната оценка на 

професионалния опит, която да доближи работниците до предприятията, в т.ч. 

кооперативни, и че то следва да бъде съгласувано със съществуващите програми на 

Съюза като Европейския социален фонд; е убеден, че прилагането на 

последователна стратегия ще може да намали риска от преместване на дейността и 

ще създаде благоприятни условия за връщане на промишленото производство в 

Съюза; подчертава факта, че сериозната превантивна и изпреварваща политика на 

преструктуриране следва да има предимство пред мобилизирането на средства от 

ЕФПГ; подчертава също така значението на формулирането и прилагането на 

истинска индустриална политика в целия Съюз, пораждаща устойчив и приобщаващ 

растеж; 

13. припомня, че вече изрази загриженост относно „несъответствието между 

поисканите средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми“ в 

своята резолюция от 15 септември 2016 г. относно дейностите, въздействието и 

добавената стойност на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията 

през периода 2007 – 2014 г.1; приканва Комисията да продължи да насърчава 

държавите членки да изготвят по-реалистични прогнози на вероятните разходи, за 

да се сведе до минимум необходимостта от възстановяване на средствата 

впоследствие; 

14. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента за ЕФПГ при изготвянето на 

пакет от персонализирани услуги следва да се предвиждат перспективите за пазара 

на труда и необходимите умения и да се осигури съвместимостта му с прехода към 

устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите; 

15. заявява отново, че помощта от ЕФПГ не трябва да замества мерките, които са 

задължение на предприятията по силата на националното законодателство или 

съгласно колективни трудови договори, нито мерките за преструктуриране на 

дружества или сектори;  

16. припомня призива си към Комисията да осигури публичен достъп до всички 

документи, свързани с предоставянето на подкрепа по линия на ЕФПГ; 

17. одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

18. възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя 

на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския 

съюз; 

19. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 

приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията. 

                                                 
1 Приети текстове, P8_TA(2016)0361. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА 

за мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията във връзка със заявление от Гърция – EGF/2017/003 GR/Attica 

retail 

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 Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. 

между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, 

сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление2, 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 с 

цел оказване на подкрепа на съкратени работници и самостоятелно заети лица, 

чиято дейност е прекратена в резултат на големи структурни промени в моделите 

на световната търговия вследствие на глобализацията, в резултат на 

продължаване на световната финансова и икономическа криза или в резултат на 

нова световна финансова и икономическа криза, както и с цел подпомагане на 

тяхната реинтеграция на пазара на труда.  

(2) В съответствие с предвиденото в член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 

на Съвета3 ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен размер от 

150 милиона евро (по цени от 2011 г.).  

(3) На 13 април 2017 г. Гърция подаде заявление за мобилизиране на средства от 

ЕФПГ във връзка със съкращения в девет предприятия, осъществяващи дейност в 

сектора на търговията на дребно, в следните региони: Атика, Източна Македония, 

Тракия, Централна Македония, Западна Македония, Тесалия, Епир, Западна 

Гърция, Централна Гърция, Пелопонес, южните Егейски острови и о-в Крит. То 

беше допълнено с още информация в съответствие с член 8, параграф 3 от 

Регламент (ЕС) № 1309/2013. Заявлението отговаря на изискванията за 

определяне на финансово участие от ЕФПГ, установени в член 13 от Регламент 

(ЕС) № 1309/2013.  

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855.  
2 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.  
3 Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната 

финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).  
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(4) В съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013 заявлението 

на Гърция се счита за допустимо, тъй като съкращенията имат сериозно 

отражение върху заетостта и местната, регионалната или националната 

икономика.  

(5) Поради това, за да бъде удовлетворено подаденото от Гърция заявление, следва 

да бъдат мобилизирани средства за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ 

в размер на 2 949 150 EUR.  

(6) За да се сведе до минимум времето, необходимо за мобилизиране на средства от 

ЕФПГ, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,  

 

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 

 В рамките на общия бюджет на Съюза за 2017 финансова година от Европейския фонд 

за приспособяване към глобализацията се мобилизират 2 949 150 EUR под формата на 

бюджетни кредити за поети задължения и бюджетни кредити за плащания.  

Член 2  

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на 

Европейския съюз. Прилага се от [датата на приемането му]*.  

Съставено в … на ... година.  

За Европейския парламент  За Съвета  
Председател  Председател  
 

                                                 
* Датата да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.  
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ 

I. Контекст 

Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) е създаден с цел да 

се предоставя допълнителна подкрепа на работници, засегнати от последиците от 

значителни структурни промени в моделите на световната търговия.  

Съгласно разпоредбите на член 12 от Регламент (EC, Eвратом) № 1311/2013 за 

определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 20201 и на член 15 

от Регламент (ЕС) № 1309/20132 ЕФПГ не може да надхвърля максимален годишен 

размер от 150 милиона евро (по цени от 2011 г.). Съответните суми се вписват в общия 

бюджет на Европейския съюз като провизия. 

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 ЕФПГ, Комисията, в случай на 

положителна оценка на дадено заявление, представя предложение за мобилизиране на 

ЕФПГ пред бюджетния орган, като същевременно отправя съответно искане за трансфер. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура. 

II. Заявлението на Гърция и предложението на Комисията  

На 23 октомври 2017 г. Комисията прие предложение за решение относно 

мобилизирането на средства от ЕФПГ в полза на Гърция, за да се подпомогне 

реинтеграцията на пазара на труда на работници, съкратени от девет предприятия с 

дейност в икономическия сектор от разделение 47 по NACE Rev. 2 („Търговия на дребно, 

без търговията с автомобили и мотоциклети“) в региона на ниво 2 по NUTS Атика (EL30) 

и в 10 други региона4 на същото ниво в Гърция. 

Това е четвъртото заявление, което предстои да бъде разгледано в рамките на бюджета 

за 2017 г. и осмото в сектора на „Търговията на дребно, без търговията с автомобили и 

мотоциклети“ от създаването на ЕФПГ. То засяга 725 съкратени работници, всички от 

които се очаква да участват в предложените мерки, и се отнася за мобилизиране на обща 

сума в размер на 2 949 150 EUR от ЕФПГ в полза на Гърция. 

Заявлението е изпратено на Комисията на 13 април 2017 г. и към него е предоставена 

допълнителната информация в осемседмичен срок, след удължаване на срока с две 

седмици въз основа на надлежно обосновано искане на гръцките органи. Комисията е 

приключила оценката си на 23 октомври 2017 г. и е стигнала до заключението, в 

съответствие с всички приложими разпоредби от Регламента за ЕФПГ, че заявлението 

отговаря на условията за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ, посочени в 

                                                 
1 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
2 ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 855. 
3 ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 
4 Източна Македония, Тракия (EL11), Централна Македония (EL12), Западна Македония (EL13), Тесалия 

(EL14), Епир (EL21), Западна Гърция (EL23), Централна Гърция (EL24), Пелопонес (EL25), южните 

Егейски острови (EL42), о-в Крит (EL43).   



 

RR\1140274BG.docx 11/19 PE612.289v02-00 

 BG 

член 4, параграф 2 от него.  

Икономическата криза оказа натиск и доведе до значително намаляване на 

покупателната способност на гръцките домакинства от началото на кризата през 2008 г., 

което повлия на предприятията от сектора на търговията на дребно. По данни на 

Националната банка на Гърция от септември 2016 г. продажбите на дребно са спаднали 

в периода 2008 – 2015 г., като варират от 60% за магазините за домакински уреди до 30% 

за търговците на хранителни стоки и 23% за супермаркетите. Съкращенията в деветте 

предприятия са пряко свързани с упадъка на сектора от 2008 г. насам. 

Въпреки че през последните четири години безработицата в Гърция бавно намалява, 

равнището на безработица продължава да е най-високото в ЕС (23,6%) през 2016 г. 

Съкращенията в единадесетте засегнати региона има вероятност да утежнят още повече 

нестабилното състояние на местния пазар на труда, който вече отчита сериозен недостиг 

на свободни работни места спрямо големия брой търсещи работа лица. 

Докладчикът подчертава, че активните и индивидуализирани мерки, като мерките, 

съфинансирани от ЕФПГ, ще допринесат за намаляване на безработицата в засегнатите 

региони и са особено важни за лицата на възраст над 55 години, които съставляват над 

85% от съкратените работници.  

Петте вида мерки, които ще бъдат предложени на съкратените работници и за които е 

поискано съфинансиране от ЕФПГ, включват: 

– Професионално ориентиране: Тази съпътстваща мярка, която ще бъде 

предложена на всички участници, е специално насочена към възрастните 

бенефициенти, състои се от 25 индивидуални срещи от по 45 минути със 

специализиран консултант, като срещите включват множество етапи.  

Обучение, преквалификация и професионално обучение: Тази мярка включва 

осигуряване на курсове за професионално обучение на работниците в 

съответствие с техните потребности, особено на възрастните 

бенефициенти, и в съответствие с текущите потребности на пазара на 

труда. Двата вида обучение са: програми за продължаващо професионално 

обучение, както и специализирани обучения или конкретни образователни 

програми. Курсовете за обучение също така могат да бъдат допълнени от 

стажове. 

Помощ за започване на стопанска дейност: За да се насърчи 

предприемачеството, работниците, които създадат собствено предприятие, 

ще получат до 15 000 EUR като помощ за покриване на началните разходи. 

Условието е бенефициентите да поддържат своята стопанска дейност в 

продължение на поне една година. 

Помощ за търсене на работа и помощ за обучение: За покриване на направените 

от тях разходи за участие в мярката за професионално ориентиране 

бенефициентите ще получат по 40 EUR за покриване на разходите за 

участие в 45-минутна среща със съветник. През периода на обучението 

помощта ще възлиза на 3,33 EUR на час. 
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Субсидия за създаване на работни места: Като стимул за наемане на работа 

работодателите ще получат субсидия в размер на 650 EUR (бруто) на лице 

за срок от шест месеца, при условие че запазят договора на бенефициента 

по ЕФПГ за още шест месеца след края на субсидията. 

Според Комисията описаните действия представляват активни мерки на пазара на труда, 

попадащи в рамките на допустимите действия, определени в член 7 от Регламента за 

ЕФПГ. Тези действия не заместват пасивните мерки за социална закрила. 

Гръцките органи са представили всички необходими гаранции за това, че: 

 при достъпа до предложените действия и тяхното изпълнение ще се спазват 

принципите на равнопоставеност и недискриминация; 

 са спазени изискванията, определени в националното законодателство и в 

законодателството на ЕС относно колективните съкращения; 

 когато дружеството, извършило съкращенията, е продължило дейността си след 

освобождаването на работниците, то е спазило своите правни задължения във 

връзка със съкращенията и е предприело съответните действия във връзка с 

работниците си; 

 за предложените действия няма да бъде получена финансова помощ от други 

фондове или финансови инструменти на Съюза и няма да бъде допуснато 

дублиране на финансирането; 

 предложените действия ще допълват действия, финансирани от структурните 

фондове; 

 финансовото участие от ЕФПГ ще бъде съобразено с процедурните и 

материалноправните разпоредби на Съюза относно държавните помощи. 

 Гърция е информирала Комисията, че източникът на национално предварително 

финансиране или национално съфинансиране е държавната инвестиционна програма на 

гръцкото министерство на икономиката и развитието. Финансовото участие от ЕФПГ ще 

бъде управлявано и контролирано от същите органи, които управляват и контролират 

финансирането по линия на Европейския социален фонд (ЕСФ) в Гърция. Оперативната 

група „Национална стратегическа референтна рамка“ (НСРР) на отдела по заетостта и 

социалната икономика на Министерството на труда, социалната сигурност и социалната 

солидарност ще действа като управляващ орган, EDEL (Комитетът за финансов одит) – 

като одитен орган, а Специалната служба за сертифициране и проверка на 

съфинансираните програми – като сертифициращ орган. 

III. Процедура 

За да се мобилизират средства от ЕФПГ, Комисията представи на бюджетния орган 

искане за трансфер на обща сума от 2 949 150 EUR от резерва за ЕФПГ (40 02 43) към 

бюджетния ред за ЕФПГ (04 04 01).  

Това е седмото предложение за трансфер за мобилизирането на средства от ЕФПГ, 

представено на бюджетния орган до момента през 2017 г. 

В случай на несъгласие се открива тристранна процедура съгласно разпоредбите на 
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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 ЕФПГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНИ 
ВЪПРОСИ 

D(2017)45061 

 

 

Г-н Жан Артюи 

Председател на комисията по бюджети  

ASP 09G205 

 

 

 

Относно: Становище относно мобилизирането на Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) във връзка със 

заявление EGF/2017/003 GR/Attica retail – COM(2017)0613 final 

Уважаеми господин Председател, 

Комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL) и нейната работна група 

относно ЕФПГ разгледаха мобилизирането на средства от ЕФПГ във връзка със 

заявление EGF/2017/003 GR/Attica retail и приеха следното становище. 

Комисията EMPL и нейната работна група относно ЕФПГ подкрепят мобилизирането на 

средства от Фонда във връзка с това искане. Във връзка с това комисията EMPL 

представя някои забележки, без обаче да поставя под въпрос трансфера на плащанията. 

Разискванията на комисията EMPL се основават на следните съображения: 

А) като има предвид, че заявлението се основава на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1309/2013 (Регламента за ЕФПГ) и се отнася за 725 работници, съкратени от девет 

предприятия, осъществяващи дейност в икономическите сектори от разделение 47 по 

NACE Rev. 2 („Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети“); 

Б) като има предвид, че с цел да се установи връзката между съкращенията и големите 

структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на 

глобализацията, Гърция твърди, че гръцката икономика е била в дълбока рецесия от 

началото на кризата през 2008 г. и че намаляването на заетостта, на заплатите и на 

доверието на потребителите е довело до значителен спад на продажбите на дребно; 

В) като има предвид, че 56,3% от работниците, обхванати от мерките, са мъже, а 43,7% 

– жени; като има предвид, че 60,4% от бенефициентите от целевата група са на 

възраст между 55 и 64 години, а 24,8% – на възраст над 64 години; 

комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 

включи в предложението за резолюция относно заявлението на Гърция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. изразява съгласие с Комисията, че критериите за намеса, посочени в член 4, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1309/2013, са изпълнени и че следователно Гърция 
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има право на финансово подпомагане в размер на 2 949 150 EUR по този регламент, 

което съставлява 60% от общата сума в размер на 4 915 250 EUR; 

2. отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на 

попълненото заявление от гръцките органи до приключването на оценката си 

относно съответствието с условията за финансово участие на 23 октомври 2017 г. и 

че е уведомила Парламента за това на същия ден; 

3. подчертава със загриженост, че регион Атика, където са съсредоточени над 70% от 

съкращенията, е с равнище на безработицата от 22,9%, докато в другите 10 региона 

то варира от 19,5% в Егейския регион до 26,8% в регионите Епир и Западна 

Македония; 

4. приветства решението на Гърция да предложи курсове за професионално обучение 

на работниците в съответствие с техните потребности, особено на възрастните 

бенефициенти, и с текущите потребности на пазара на труда; 

5. отбелязва, че съфинансираните от ЕФПГ персонализирани услуги за съкратените 

работници включват професионално ориентиране, обучение, преквалификация и 

професионално обучение, помощ за започване на стопанска дейност, помощ за 

търсене на работа и помощ за обучение, субсидия за създаване на работни места; 

6. приветства консултациите със заинтересованите лица, включително генералния 

секретар и представителите на Института по труда на генералната конфедерация на 

гръцките служители (GSEE) и координационния комитет на съкратените работници, 

проведени с оглед на изготвянето на координирания пакет от персонализирани 

услуги; 

7. отбелязва, че мерките за подкрепа на доходите ще съставляват 34,72% от общия 

пакет от персонализирани мерки, което е точно под тавана от 35%, определен в 

Регламента, и много над процентите, предлагани в последно време за другите 

заявления; припомня, че тези действия са обвързани с активното участие на 

бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на работа или обучение; 

8. припомня, че вече изрази загриженост относно несъответствието между поисканите 

средства от ЕФПГ и възстановяваните от държавите членки суми в своята резолюция 

относно дейностите, въздействието и добавената стойност на Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията през периода 2007 – 2014 г.1; приканва 

Комисията да продължи да насърчава държавите членки да изготвят по-реалистични 

прогнози на вероятните разходи, за да се сведе до минимум необходимостта от 

възстановяване на средствата впоследствие; 

9. отбелязва, че гръцките органи са предоставили гаранции, че за предложените 

действия няма да бъде получена финансова помощ от други фондове или финансови 

инструменти на Съюза, че няма да бъде допуснато дублиране на финансирането и че 

тези действия ще допълват действия, финансирани от структурните фондове; 

10. приветства потвърждението на Гърция, че финансовото участие от ЕФПГ няма да 

замести действия, които засегнатото предприятие трябва да предприеме по силата на 

националното законодателство или в съответствие с колективни споразумения; 

11. припомня, че в съответствие с член 7 от Регламента съгласуваният пакет от 

персонализирани услуги следва да бъде така проектиран, че да предвижда бъдещите 

перспективи за пазара на труда и необходимите умения, и следва да бъде съвместим 

с прехода към устойчива икономика, която използва ефикасно ресурсите. 

 

                                                 
1 P8_TA(2016)0361, приета на 15 септември 2016 г. 
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 (Общоприет израз на вежливост и подпис) 

Марита Улвског 

Първи заместник-председател, изпълняваща длъжността председател 

 

Копие до: Томас Хендел 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

Писмо, изпратено на 7 ноември 2017 г. от Искра Михайлова, председател на комисията 

по регионално развитие, до Жан Артюи, председател на комисията по бюджети 

 

Писмен превод 

Относно: Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията 

Уважаеми господин Артюи, 

От комисията по регионално развитие беше поискано становище по предложение на 

Комисията за решение за мобилизиране на средства от Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Доколкото разбирам, на 22 ноември 

2017 г. е планирано да се приеме доклад по него в комисията по бюджети: 

 

– COM(2017)0613 предлага финансово участие от ЕФПГ в размер на 2 949 150 EUR 

за 725 съкратени работници в девет предприятия от сектора на търговията на дребно в 

Гърция. Предприятията извършват дейност в икономическия сектор, класифициран в 

разделение 47 по NACE Revision 2 („Търговия на дребно, без търговията с автомобили и 

мотоциклети“). Съкращенията са направени в регионите на ниво 2 по NUTS Атика 

(EL30), Източна Македония, Тракия (EL11), Централна Македония (EL12), Западна 

Македония (EL13), Тесалия (EL14), Епир (EL21), Западна Гърция (EL23), Централна 

Гърция (EL24), Пелопонес (EL25), южните Егейски острови (EL42) и о-в Крит (EL43). 

 

Приложимите разпоредби за предоставяне на финансово участие от ЕФПГ са определени 

в Регламент (ЕС) № 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) № 1927/2006. 

 

Координаторите на комисията обсъдиха предложението и ми възложиха да Ви напиша 

писмо, с което да Ви уведомя, че по-голямата част от членовете на комисията нямат 

възражения срещу предложеното мобилизиране на средства от Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията с цел разпределяне на горепосочената сума 

съобразно предложението на Комисията. 

(Общоприет израз на вежливост и подпис) 
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