
 

 

  

 EВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2014—2019 

 

ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2015)0049 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията — заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain 

Sekurit — Белгия  

Резолюция на Европейския парламент от 10 март 2015 г. относно предложението 

за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизирането 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/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) (COM(2015)0009 — 

C8-0011/2015 — 2015/2017(BUD))  

 

Европейският парламент, 

— като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 

Съвета (COM(2015)0009 — C8-0011/2015), 

— 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 глобализацията1 (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 

                                                 
1  OВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1. 
2  ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884. 
3  OВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1. 



 

 

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 (A8-0034/2015), 

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, 

драстично утежнени от икономическата, финансовата и социалната криза, и за да 

ги подпомогне при повторното им интегриране на пазара на труда; 

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

следва да бъде адекватна 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 това е последното заявление, което ще бъде разгледано 

съгласно Регламента от 2006 г.; 

Г. приветства разширяването на целите и критериите на Регламента за ЕФПГ, 

осъществено през декември 2013 г. с цел интегриране и улесняване на 

заявленията от региони и държави с по-малка гъстота на населението; 

Д. приветства повишаването 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, 

разширяването на обхвата на допустимите действия и бенефициенти чрез 

включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и финансирането 

на стимули за създаване на собствен бизнес;  

Е. като има предвид, че Белгия подаде заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain 

Sekurit за финансово участие от страна на ЕФПГ вследствие на 257 съкращения 

във връзка със закриването на промишленото предприятие Saint-Gobain Sekurit SA 

(SGS), което се намира в Овле и произвежда безопасно стъкло за автомобилната 

промишленост; като има предвид, че съкращенията са били предприети по време 

на референтния период от 31 август 2013 г. до 31 декември 2013 г. и са свързани 

със спад в производството на безопасно стъкло за автомобили в Съюза;  

Ж. като има предвид, че исканото финансово участие от ЕФПГ възлиза на 

1 339 928 EUR (50% от общия бюджет); 

З. като има предвид, че въпреки че не отговаря на критериите, посочени в член 2, 

буква а) и буква б) от Регламента за ЕФПГ, заявлението попада в категорията на 

извънредните обстоятелства, които все пак позволяват мобилизирането на ЕФПГ;  

1. Изразява съгласие с решението на Комисията, че подаденото на 19 декември 



 

 

2013 г. от Белгия заявление за финансова помощ от ЕФПГ има право на 

финансово подпомагане по член 2, буква в), който изисква да се докаже 

наличието на извънредни обстоятелства, въпреки факта, че условията, посочени в 

член 2, буква а) и буква б) от Регламента за ЕФПГ, не са изпълнени; въпреки това 

подчертава, че позоваването на член 2, буква в) следва да се оценява за всеки 

случай поотделно и да не се превръща в общ метод за мобилизирането на ЕФПГ, 

когато основните условия не са изпълнени; 

2. Подчертава, че ЕФПГ е специален инструмент, който позволява на Съюза да 

реагира на определени непредвидени обстоятелства и следва да запази главната си 

цел, която е да предоставя подкрепа в случай че през даден референтен период 

голям брой работници (минимум 50) бъдат съкратени в резултат на големи 

структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на 

глобализацията и световната финансова и икономическа криза; подчертава, че 

ЕФПГ не трябва да се превръща в заместител на други европейски структурни и 

инвестиционни фондове, като например Европейския социален фонд, а да се 

използва за допълване на тези фондове; подчертава, че извънредните 

обстоятелства, които позволяват мобилизирането на ЕФПГ, не трябва да се 

отклоняват от горепосочения обхват; 

3. Отбелязва, че белгийските органи са внесли заявлението за финансово 

подпомагане от ЕФПГ на 19 декември 2013 г. по реда на Регламента за ЕФПГ, 

който не определя краен срок за проучване на заявлението, и че Комисията е 

представила своята оценка на 21 януари 2014 г.; изразява съжаление относно 

предоставената недостатъчна информация във връзка с позоваването на 

извънредните обстоятелства; подчертава, че тези извънредни обстоятелства 

трябва да бъдат надлежно оценени, за да се получи дерогация от условията, 

посочени в член 2, буква а) и б) от Регламента за ЕФПГ; 

4. Изразява загриженост във връзка с продължителността на процедурата от датата 

на първите съкращения до оценката на заявлението; припомня, че целта на ЕФПГ 

е да предоставя помощ на съкратените работници по възможно най-бърз начин; 

5. Настоятелно призовава държавите членки и всички участващи институции да 

положат необходимите усилия за подобряване на процедурните и бюджетните 

разпоредби с цел ускоряване на мобилизирането на средства от ЕФПГ; отбелязва 

в този смисъл подобрената процедура, въведена от Комисията вследствие на 

искането на Парламента за ускорено отпускане на безвъзмездни средства, чиято 

цел е представянето на Европейския парламент и на Съвета на оценката на 

Комисията относно допустимостта на заявлението по ЕФПГ, заедно с 

предложението за мобилизиране на средства от ЕФПГ, и отбелязва приемането на 

новия Регламент за ЕФПГ (Регламент (ЕС) № 1309/2013), който позволява по-

голяма ефективност, прозрачност, отчетност и видимост на ЕФПГ; 

6. Настоятелно приканва държавите членки да се възползват от обмена на най-добри 

практики и да се поучат по-специално от онези държави членки и регионални и 

местни органи, които вече са изградили национални информационни мрежи за 

ЕФПГ, включващи социалните партньори и заинтересованите страни на местно и 

регионално равнище, за да разполагат с добра структура за подпомагане в случай 

на възникването на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ;  



 

 

7. Приветства факта, че за да предоставят бързо помощ на работниците, белгийските 

органи са решили да започнат прилагането на персонализираните мерки за 

засегнатите работници на 31 август 2013 г., много преди решението и дори преди 

подаването на заявлението за предоставяне на подкрепа от ЕФПГ за предложения 

съгласуван пакет; 

8. Отбелязва, че секторът на производство на безопасно стъкло за автомобилната 

промишленост е претърпял сериозни икономически сътресения в резултат от 

редица фактори, като например спад в производството на безопасно стъкло за 

автомобили в Съюза, разширяване на пазарните дялове на конкурентите от 

държави, които не са членки на ЕС, както и увеличаване на вноса на тези 

продукти в Съюза; отбелязва, че дейностите на SGS Benelux са тясно свързани с 

тенденциите в производството в автомобилната промишленост, като 

производството на леки автомобили е намаляло от 21,9 милиона единици на 19,5 

милиона единици в периода 2007 – 2012 г., докато в останалата част от света 

производството на леки автомобили е нараснало от 47,5 милиона единици на 60,6 

милиона единици през същия период; отбелязва освен това, че се наблюдава обща 

тенденция производителите и доставчиците в автомобилната промишленост да 

прехвърлят производството в рамките на Съюза, от Западна Европа (по-конкретно 

Франция, Белгия и Испания) към Източна Европа;  

9. Отбелязва, че въпреки че не е имало други заявления по ЕФПГ, свързани 

конкретно със сектора на безопасното стъкло за автомобили1, е имало поредица 

от заявления, свързани с автомобилните производители или доставчиците на 

автомобилно оборудване2; 

10. Отбелязва, че съкращенията в SGS касаят главно работещите на производствената 

линия (83% от засегнатите служители са със статут ouvrier); счита, че в контекста 

на ситуацията на пазара на труда в засегнатия регион, съкратените работници ще 

трябва да се преквалифицират, за да си намерят работа с други професии и/или в 

други сектори; 

                                                 
1 Вж. базата данни на ЕФПГ на http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582.  
2 Вж. проектопредложенията на Комисията по случаите EGF/2007/001 FR/Peugeot 

suppliers (Решение COM(2007)0415 от 12.7.2007 г.), EGF/2007/010 PT/Lisboa-

Alentejo (Решение COM(2008)0094 от 20.2.2008 г.), EGF/2008/002 ES/Delphi 

(COM(2008)0547 от 9.9.2008 г.), Решение EGF/2008/004 ES/Castilla y Léon/Aragón 

automoción (COM(2009)0150 от 20.3.2009 г.), Решение EGF/2009/007 SE/Volvo, 

EGF/2009/009 AT/Steiermark (Решение COM(2009)0602 от 27.10.2009 г.), Решение 

EGF/2009/013 DE/Karmann (COM(2010)0007 от 22.1.2010 г.), Решение 

EGF/2009/019 FR/Renault (COM(2011)0420 от 11.7.2011 г.), EGF/2010/002 

ES/Cataluña automoción (Решение COM(2010)0453 от 2.9.2010 г.), EGF/2010/004 

PL/Wielkopolskie Automotive (COM(2010)0616 от 29.10.2010 г.), Решение 

EGF/2010/031 BE/General Motors Belgium (COM(2011)0212 от 14.4.2011 г.), 

Решение EGF/2011/003 DE/Arnsberg и Düsseldorf — автомобилна промишленост 

(Решение COM(2011)0447 от 20.7.2011 г.), EGF/2011/005 PT/Norte-Centro 

Automotive (COM(2011)0664 от 13.10.2011 г.), Решение EGF/2012/004 ES/Grupo 

Santana (COM(2014)0116 от 5.3.2014 г.), Решение EGF/2012/005 SE/Saab (Решение 

COM(2012)0622 от 19.10.2012 г.), EGF/2013/006 PL/Fiat Auto Poland (Решение 

COM(2014)0699 от 10.11.2014 г.), EGF/2013/012 BE/Ford Genk (Решение 

COM(2014)0532 от 22.8.2014 г.). 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=582


 

 

11. Изразява съжаление, че като се има предвид социално-икономическото 

положение на съответния регион и на съседните му региони (Шарлероа, Намюр), 

работниците, съкратени от SGS Benelux, имат ограничени възможности за заетост 

в тези региони, тъй като е вероятно да се конкурират с много други работници със 

сходни квалификации и опит за ограничен брой работни места в стъкларския 

сектор; припомня, че регионът се характеризира с относително високо равнище на 

структурна безработица, с относително висок процент на дългосрочна 

безработица и ниски равнища на квалификация и умения; подчертава, че 

следователно съкращенията в SGS Benelux са извършени в усложнен местен 

социално-икономически контекст;  

12. Отбелязва, че персонализираните услуги, изброени в заявлението, включват 

няколко мерки, които целят да насърчат завръщането на работниците на пазара на 

труда и да им помогнат с административните процедури, повечето от които се 

очаква да подкрепят всички съкратени работници; 

13. Отбелязва, че в съгласувания пакет от персонализирани услуги за съфинансиране 

са включени следните мерки за повторното интегриране на 257-те съкратени 

работници на пазара на труда (групирани по категории): (1) индивидуална помощ 

при търсене на работа, съдействие според конкретния случай и услуги по 

предоставяне на информация, 2) обучение и преквалификация и 3) насърчаване на 

предприемачеството;  

14. Приветства включването на различните социални партньори и организации в 

общото координиране и прилагане на мерките, в т.ч.: профсъюзни организации 

(FGTB, CSC), FOREM (публична служба по заетостта и обучението на регион 

Валония), отраслови центрове за професионално и техническо обучение от регион 

Валония, Агенцията за администриране на Европейския социален фонд (ЕСФ) на 

Френската общност в Белгия и правителството на Валония; освен това приветства 

факта, че профсъюзните организации пряко участват в управлението на двете 

звена за пренасочване, специално създадени за всяко отделно дружество; 

15. Изтъква необходимостта от подобряване и насърчаване на самостоятелен и лесен 

достъп до подпомагане на регионално равнище, с цел прилагане на подход отдолу 

нагоре и създаване на възможност за приемане на местни решения на регионално 

равнище при възникване на ситуация, попадаща в обхвата на ЕФПГ; 

16. Отбелязва предложените мерки за подобряване на пригодността за заетост на 

съкратените работници; припомня, че надбавките не са включени в списъка на 

персонализираните услуги, които ще бъдат подкрепяни от ЕФПГ; 

17. Отбелязва, че мерките, които са задължителни съгласно процедурите за 

колективни съкращения според белгийското федерално законодателство и които 

се прилагат като част от стандартните дейности на звената по пренасочване 

(например подкрепа за професионално пренасочване, обучение, помощ при 

търсене на работа, съвети за професионално развитие и др.), не са включени в 

това заявление по ЕФПГ; 

18. Припомня, че е важно да се подобри пригодността за заетост на всички работници 

посредством адаптирано обучение и признаване на уменията и компетенциите, 

придобити по време на професионалната им кариера; очаква предлаганото в 



 

 

съгласувания пакет обучение да бъде съобразено не само с потребностите на 

съкратените работници, но и с актуалната стопанска среда; 

19. Приветства факта, че на различните етапи на изпълнение на мерките по ЕФПГ и 

при достъпа до тях се прилагат и ще продължат да се прилагат принципът на 

равенство между жените и мъжете, както и принципът на недискриминация; 

20. Приветства факта, че социалните партньори са участвали в подготовката на 

социалния план, както и в прилагането на мерките; 

21. Подчертава, че помощта от ЕФПГ може да съфинансира единствено активни 

мерки на пазара на труда, които водят до трайна и дългосрочна заетост; отново 

заявява, 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; 

22. Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

23. Възлага на своя председател да подпише решението заедно с председателя на 

Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския 

съюз; 

24. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително 

приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията. 



 

 

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 и доброто финансово управление 

(заявление EGF/2013/011 BE/Saint-Gobain Sekurit от Белгия) 

(Текстът на това приложение не е възпроизведен тук, тъй като той съответства на 

окончателния акт, Решение (ЕС) 2015/470.) 

 


