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ПРИЕТИ ТЕКСТОВЕ 
 

P8_TA(2016)0413 

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване 

към глобализацията (заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and 

chemicals)  

Резолюция на Европейския парламент от 26 октомври 2016 г. относно 

предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за 

мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към 

глобализацията (заявление от Естония — EGF/2016/003 EE/petroleum and 

chemicals) (COM(2016)0622 — C8-0389/2016 — 2016/2235(BUD)) 

Европейският парламент, 

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

Съвета (COM(2016)0622 — C8-0389/2016), 

— като взе предвид 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) № 1927/20061 

(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 съгласно точка 13 от МИС от 

2 декември 2013 г., 

— като взе предвид писмото на комисията по заетост и социални въпроси, 

                                                 
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. 



 

 

— като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие, 

— като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A8-0314/2016), 

А. 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 

или от световната финансова и икономическа криза, и с цел подпомагане на 

тяхната реинтеграция на пазара на труда; 

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

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 Парламента и Съвета споразумение за повторно въвеждане на критерия за 

мобилизиране на средства от ЕФПГ във връзка с кризата, за определяне на 

финансовото участие на Съюза на 60% от общия размер на очакваните разходи за 

предложените мерки, за повишаване на ефективността при обработката на 

заявления за мобилизиране на ЕФПГ от страна на Комисията, както и от страна на 

Парламента и Съвета, чрез съкращаване на времето за оценка и одобрение, за 

разширяване на обхвата на допустимите действия и на бенефициентите чрез 

включване на самостоятелно заетите лица и младите хора, както и за финансиране 

на стимули за създаване на собствени предприятия; 

Г. като има предвид, че Естония подаде заявление EGF/2016/003 EE/petroleum and 

chemicals за финансово участие от страна на ЕФПГ във връзка със съкращения в 

стопанския сектор, класифициран в разделение 19 на NACE Rev. 2 

(„Производство на кокс и рафинирани петролни продукти“) и разделение 20 

(„Производство на химикали и химически продукти“); като има предвид, че 

Естония не е разделена на региони на ниво 2 по NUTS и че се очаква 800 от 1 550-

те съкратени работници, допустими за подпомагане от ЕФПГ, да участват в 

мерките; 

Д. като има предвид, че заявлението е подадено в съответствие с критериите за 

намеса, посочени в член 4, параграф 2 от Регламента за ЕФПГ, чрез дерогация от 

критериите по член 4, параграф 1, буква б) от посочения регламент, съгласно 

който е необходимо да са били съкратени най-малко 500 работници за референтен 

период от девет месеца в предприятия, извършващи дейност в един и същ 

икономически сектор на ниво разделение по NACE Rev. 2 и разположени в един 

или два съседни региона на ниво 2 по NUTS, намиращи се в дадена държава 

членка; 

Е. като има предвид, че изправени пред неотдавнашния глобален трус на петролните 

пазари, общото отслабване на позицията на Европа в международната търговия на 

торове (в полза на производителите от Китай) и районите извън Европа, ползващи 

евтин газ, Eesti Energia AS, Nitrofert AS и Viru Keemia Grupp AS закриха 



 

 

предприятия или намалиха производството, което доведе до колективното 

прекратяване на трудовите договори; 

Ж. като има предвид, че Естония реши да обедини съкращенията в едно регионално 

заявление, тъй като съкращенията са извършени на едно и също място, в рамките 

на един и същ период от време и засегнатите съкратени работници са с много 

сходни профили; 

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

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

финансово подпомагане в размер на 1 131 358 EUR съгласно този регламент, 

съставляващи 60% от общата сума в размер на 1 885 597 EUR за персонализирани 

услуги, изразяващи се в подкрепа за формални обучения — покриване на 

разходите за обучение, възстановяване на разходите за обучение, направени от 

работодателите, обучение във връзка с пазара на труда, работна практика, 

консултации относно задлъжнялостта, психологически консултации, надбавки за 

обучение във връзка с посещаването на формално обучение, стипендии, средства 

за транспорт и настаняване при обучение по естонски език; 

2. Приветства първото заявление по линия на ЕФПГ, подадено от Естония; счита, че 

ЕФПГ може да бъде особено ценен инструмент за подпомагане на работници от 

държави с малки икономики и по-уязвими икономики в рамките на Съюза; 

3. Отбелязва, че Комисията е спазила срока от 12 седмици от получаването на 

попълненото заявление от естонските органи на 6 юли 2016 г. до приключването 

на оценката си относно съответствието с условията за финансово участие на 28 

септември 2016 г. и изпращането на уведомление за него до Парламента на същия 

ден; 

4. Отбелязва, че ЕС постепенно загуби водещата си позиция в световните продажби 

на химически продукти, като мястото му беше заето от Китай, който за същия 

период увеличи своя дял от 9% на почти 35%; припомня, че за производството на 

минерални торове е необходима много енергия (цените на газа съставляват до 

80% от общите производствени разходи); отбелязва, че поради спадането на 

цените на петрола естонският износ на минерални горива е намалял с 25% през 

първите два месеца на 2016 г. спрямо същия период на миналата година; 

отбелязва високата концентрация на производствени предприятия в Естония, 

зависещи от цените на петрола и газа; 

5. Посочва, че се очаква въздействието на съкращенията върху местната и 

регионалната икономика и заетост да бъде значително; 

6. Приветства решението на Естония да обедини два икономически сектора в едно 

регионално заявление, тъй като съкращенията са извършени в един и същи 

регион, тъй като по този начин ще се намали административната тежест и ще се 

осигури възможност за организирането на съвместни мерки за съкратените 

работници и в двата сектора; 



 

 

7. Приветства факта, че е била изготвена стратегия за регионално развитие, която е 

представена в Плана за действие за област Ида-Виру за периода 2015 — 2020 г.1, 

като логистиката и туризмът са били набелязани като сектори на потенциален 

растеж; потвърждава факта, че са били започнати инфраструктурни проекти с цел 

да се даде тласък на растежа и да се създаде основа за диверсифициране на 

структурата на икономиката; 

8. Отбелязва, че относително малкия брой съкратени работници (800 от общо 1550), 

които се очаква да участват в мерките, може да бъде обяснен с желанието мерките 

да бъдат насочени към работниците, които са най-уязвими на пазара на труда, 

както и с факта, че някои от работниците са заявили, че няма да могат да участват 

в предвидените от Естония мерки; отбелязва относително високия дял на 

гражданите на трети държави (63,3%), които са включени в целевата група; 

9. Отбелязва, че персонализираните услуги за съкратените работници, 

съфинансирани от ЕФПГ, включват заплащане на разноските за формалното 

обучение, възстановяване на разходите за обучение, направени от работодателите, 

обучение във връзка с пазара на труда, обучение по естонски език, работна 

практика и консултации; отбелязва, че Естония предостави поисканата 

информация относно действията, които са задължителни за засегнатото 

предприятие по силата на националното законодателство или съгласно 

колективните споразумения, и че страната потвърди, че финансовото участие от 

страна на ЕФПГ няма да замени тези действия; 

10. Отбелязва, че Естония заявява също, че съгласуваният пакет от мерки е 

съвместим с прехода към устойчива икономика с ефикасно използване на 

ресурсите и има голям потенциал да улесни този преход, което е в съответствие с 

член 7 от Регламента за ЕФПГ; 

11. Приветства консултациите със заинтересованите лица, включително синдикатите, 

сдруженията на работодатели, предприятията и публичните служби по заетостта, 

проведени на национално и регионално равнище за изготвянето на координирания 

пакет от персонализирани услуги; 

12. Отбелязва, че дейностите по член 7, параграф 4 от Регламента за ЕФПГ — а 

именно подготвителни дейности, управление, предоставяне на информация и 

публичност, контрол и отчетност — представляват доста голям дял от общите 

разходи (7,7%); 

13. Припомня, че е важно да се подобрява 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; 

14. Отбелязва, че мерките за подпомагане на доходите представляват 27,25% от 

общия пакет от персонализирани мерки, под тавана от 35%, определен в 

Регламента за ЕФПГ; освен това отбелязва, че тези мерки са обвързани с 

                                                 
1 https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-

virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf 

https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf
https://www.siseministeerium.ee/sites/default/files/dokumendid/Arengukavad/ida-virumaa_tegevuskava_2015-2020_26.02.15.pdf


 

 

активното участие на бенефициентите от целевата група в дейности по търсене на 

работа или обучение; 

15. Отбелязва, че разходите за техническа помощ са с относително висок дял от 

общите разходи; счита, че това е основателно, при положение че това е първото 

заявление на Естония за финансово подпомагане от ЕФПГ; 

16. Отбелязва, че Естония потвърждава, че отговарящите на условията за 

допустимост действия не получават подкрепа от други финансови инструменти на 

Съюза; отново призовава Комисията да представя сравнителна оценка на тези 

данни в своите годишни доклади, за да се осигури пълно спазване на действащата 

нормативна уредба и да се гарантира, че не може да възникне дублиране на 

финансираните от Съюза услуги; 

17. Отбелязва, че тези дейности са разработени в съответствие с нуждите, набелязани 

в стратегията на Естония за регионално развитие, и са съвместими с прехода към 

устойчива икономика с ефикасно и устойчиво използване на ресурсите; 

18. Изисква от Комисията да осигури публичен достъп до документите, свързани със 

заявленията по линия на ЕФПГ; 

19. Одобрява приложеното към настоящата резолюция решение; 

20. Възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с 

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

Европейския съюз; 

21. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и 

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 отговор на  заявление от Естония EGF/2016/003 EE/petroleum 

and chemicals) 

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

окончателния акт, Решение (EС) 2016/2099.) 

 


