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КРАТКА ОБОСНОВКА

Както посочи комисията по регионално развитие в своето становище от 2006 г., глобал
изацията на икономическата дейност и търговията доведе до безброй преимущества за
европейския пазар в смисъл на избор, конкурентни цени, технологично обновление и п
остепенен преход от слединдустриално общество към развиващо се общество на знани
ето. Това благоприятно развитие е за сметка на висока степен на променливост и несиг
урност на пазара на труда, което поражда сериозна безработица в преди това високопр
одуктивни индустриални центрове и региони. Придружава го и съпътстващ упадък на о
тносителното благосъстояние на работещите, тъй като някои дружества се изместиха в
региони, които предлагат по-евтин труд и данъчни и други облекчения. Явлението изм
естване на производството не е новост. Но то се разрасна от явление в национален или
междурегионален мащаб в световно явление, което принуди Европейската комисия да
предложи създаването на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, за
да се предоставя известна финансова помощ на хората, останали без работа поради изм
естване на производството.

Както посочва Комисията в своето изложение на мотивите, безпрецедентната финансо
ва криза и икономическият спад, които нанасят удари на световната икономика в по-го
ляма или по-малка степен от 2007 г. насам, „ще причиняват мащабни съкращения“.

По тази причина, за да бъде ефективен Европейският фонд за приспособяване към глоб
ализацията в качеството си на инструмент за облекчаване на последиците от кризата, е
повече от желателно финансовите ресурси, разпределени за този фонд, да бъдат увелич
ени и да се създаде целеви бюджетен ред в рамките на съответната бюджетна функция.

Комисията подчертава, че същината на фонда за приспособяване към глобализацията е
да се покаже солидарност с хората, останали без работа поради икономическите смуще
ния, причинени от събития в световен мащаб. Всякакви други действия сериозно бих
а нарушили принципите на вътрешния пазар, които изключват предприемането на мер
ки само на равнище Общност.

Предложението на Комисията е с подчертано технически характер и е резултат от задъ
лбочена консултация с експерти, социални партньори и други заинтересовани лица от
държавите-членки, проведена през 2008 г.

Докладчикът одобрява по-конкретно някои от предложените изменения на Регламента
за ЕФПГ като например свързаните с ускоряването и подобряването на достъпа до сре
дствата, намаляването на прага на съкращенията от 1000 на 500, включването на работ
ниците, съкратени преди започването на референтния период, към имащите право на п
одпомагане от ЕФПГ и удължаване на периода за усвояване на ЕФПГ от 12 на 24 месе
ца.

Ефективността на инструмента е заложена в прилагането му; параграф 2, буква а) от из
менения член 5 е от съществено значение за неговия успех, тъй като определя правилат
а и необходимостта да се покаже причинно-следствената връзка между съответните съ
кращения и големите структурни промени в световните модели или финансовата и ико
номическа криза. Установяването е определено необходимо, за да се направи разлика
между непредсказуемите събития и събитията, които са очевиден резултат от лошо упр
авление или несъобразени с правилата на конкуренцията практики, допуснати от работ
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одателя. Ясно е, че установяването на такава задължителна връзка няма да бъде лесно
и може да разкрие нови възможности за злоупотреба. По тази причина докладчикът на
пълно подкрепя разпоредбите в новия член 8, съгласно които, ако са изпълнени ограни
чен брой условия, се дава възможност ЕФПГ да се използва за финансиране на подгото
вката, наблюдението и техническата помощ, одита и контрола.

В своето становище от 2006 г. комисията по регионално развитие предложи периодът, 
в рамките на който е бил осъществен минималният брой съкращения, посочен в чле
н 2, буква б), да се удължи на 12 месеца. Ясно е, че за да се проявят чрез промишлената
структура или локалната икономика, на последиците от глобализацията, и по-конкретн
о на последиците, породени от икономическия спад, е нужно повече време. Докладчик
ът отново внася изменението, убедена, че е очевидно основателно предвид предложено
то удължаване.

Комисията предлага създаването на нова алинея към член 20, чрез която да се даде въз
можност на Европейския парламент и Съвета да преразглеждат регламента, включител
но временната дерогация въз основа на предложение на Комисията. Изразявам убежде
нието, че такова преразглеждане трябва да се осъществява и по тази причина предложи
х съответното изменение.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по регионално развитие приканва водещата комисия по регионално развит
ие да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 2
Регламент 1927/2006
Член 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) най-малко 500 съкращения за период
от 9 месеца, най-вече в малки или средн
и предприятия от едно разделение на
NACE 2 в един регион или в два гранич
ещи региона на ниво NUTS II, или

б) най-малко 500 съкращения за период
от 12 месеца, най-вече в малки или сред
ни предприятия от едно разделение на
NACE 2 в един регион или в два гранич
ещи региона на ниво NUTS II, или

Or. en

Обосновка

Последиците, посочени във встъпителния параграф към член 2, до които води глобали
зацията за работниците в засегнатите предприятия, често обхващат дълъг период о
т време и следователно е невъзможно да се оценят за толкова кратък период, какъвт
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о са девет месеца. Ако въпросният период се удължи на 12 месеца, те ще могат да бъ
дат оценявани по-точно.

Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 1 – точка 7
Регламент 1927/2006
Член 20 – нова алинея

Текст, предложен от Комисията Изменение

„Въз основа на предложение от Коми
сията Европейският парламент и Съ
ветът могат да преразглеждат наст
оящия регламент, включително време
нната дерогация, предвидена в член 1, 
параграф 1а.“

„Най-късно до 1 април 2011 г. Комисия
та представя оценка на въздействие
то и ефикасността на разпоредбите
относно временната дерогация, предв
идена в член 1, параграф 1а, придруже
на от предложение за преразглеждане
на регламента от Европейския парла
мент и Съвета.“

Or. en

Обосновка

При тези извънредни обстоятелства е необходимо Европейската комисия да предприе
ме паневропейска задълбочена оценка на резултата от временните мерки и освен тов
а е възможност за Парламента да преразгледа законодателството.
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